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Demokratyczna Republika Konga (République Démocratique du
Congo) � trzecie pod wzglêdem wielko�ci pañstwo Afryki, po³o¿one
w jej �rodkowej czê�ci, w dorzeczu rzeki Kongo, u której uj�cia
posiada 37 km dostêpu do Oceanu Atlantyckiego. Republika posiada
l¹dow¹ granicê z 9 pañstwami: Angol¹ (2511 km), Burundi (233 km),
Republik¹ Konga (2410 km}, Republik¹ �rodkowoafrykañsk¹ (1577 km),
Rwand¹ (217 km), Sudanem (628 km), Tanzani¹ (459 km), Ugand¹
(765 km) i Zambi¹ (1930 km). Najwiêkszymi miastami kraju s¹:
Kinszasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kisangani i Kananga. Nazwa
Kongo, oznaczaj¹ca my�liwy, wywodzi siê z nazewnictwa ludu Ba-
kongo. W okresie kolonialnym DR Konga wystêpowa³a jako Wolne
Pañstwo Kongo (do 1908 roku) i Kongo Belgijskie (do 1960 roku),
a po uzyskaniu niepodleg³o�ci w latach 1960�1971 jako Demokra-
tyczna Republika Konga, 1971�1997 jako Zair. Dla odró¿nienia od
s¹siaduj¹cej Republiki Konga (Kongo-Brazzaville), DR Konga wystê-
powa³a równie¿ jako Kongo-Léopoldville, a obecnie po zmianie na-
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zwy stolicy, jako Kongo-Kinszasa. Do roku 2006 kraj dzieli³ siê na
11 prowincji. Nowa konstytucja z 2006 roku wprowadzi³a podzia³
kraju na 25 prowincji oraz rejon sto³eczny1.

Kabila senior

W maju 1997 roku Mobutu Sese Seko2 zosta³ obalony przez
Laurenta-Désiré Kabilê, który na czele oddzia³ów partyzanckich So-
juszu Si³ Demokratycznych na rzecz Wyzwolenia Konga-Zairu
(AAFDCZ) zdoby³ stolicê Zairu Kinszasê i przywróci³ poprzedni¹ nazwê
pañstwa Demokratyczna Republika Konga (DRK). Po wstêpnym opa-
nowaniu sytuacji politycznej 17 maja 1997 roku Kabila og³osi³ siê
prezydentem DRK. Upadek skompromitowanego re¿imu nie oznacza³
spokoju i zakoñczenia wojny domowej. Sytuacja w kraju pozostawa³a
nadal niestabilna i ju¿ w sierpniu 1998 roku wybucha kolejna rebelia
wspierana przez Rwandê i Ugandê. W ramach szukania rozwi¹zañ
pomoc Kabili zaoferowa³y: Angola, Namibia i Zimbabwe3.

Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom samego Kabili nic siê nie
zmieni³o w modelu rz¹dzenia Kongiem. Dok³adnie tak samo, jak
poprzedni prezydent od razu uniewa¿ni³, zawarte w zamian za po-
moc finansow¹ w walce przeciwko Mobutu, wstêpne porozumienia
dotycz¹ce eksploatacji bogactw naturalnych4. Zawiesi³ te¿ dzia³al-
no�æ partii politycznych i przyst¹pi³ do prze�ladowañ opozycji kiero-
wanej przez Etienne�a Tshisekediego5.

1 Opracowano na podstawie: http://Afryka.turystyczne.biz/Demokratycz-
na_Republika_Konga (10.05.2007) oraz http://articles.gourt.com/pl/Demokra-
tyczna%20Republika%20Konga (10.05.2007).

2 Mobutu Sese Seko, a w³a�ciwie Joseph-Désiré Mobutu � Sese Seko Kuku
Ngbendu Wa Zabanga, urodzony 14 pa�dziernika 1930, a zmar³ 7 wrze�nia 1997
roku w Maroku.

3 Zob. szerzej: A. Gruszczak, Czarna Afryka. Demokratyzacja po afrykañ-
sku, w: Historia polityczna �wiata XX wieku, 1945-2000, pod red. M. Bankowi-
cza, Kraków 2004, s. 920.

4 W ten sposób straci³ wiarygodno�æ u miêdzynarodowej finansjery.
5 Kabila kaza³ go aresztowa³ ju¿ w lutym 1998 roku.
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10 lipca 1999 roku 6 krajów afrykañskich bior¹cych bezpo�redni
udzia³ w konflikcie na terenie Konga podpisa³o w Lusace porozu-
mienie pokojowe koñcz¹ce konflikt. Przywódcy partyzanccy bogacili
siê na nielegalnym wydobyciu koltanu, diamentów oraz innych cen-
nych, poszukiwanych i po¿¹danych na Zachodzie minera³ów. Sytu-
acja ludno�ci cywilnej pozostawa³a nadal nie uregulowana i nieusta-
bilizowana, wielokrotnie by³a bardzo dramatyczna. Jak podaje ra-
port organizacji Oxfam6 z grudnia 2000 roku w DRK: �By³o ponad
dwa miliony uchod�ców, z czego 50% ze wschodu � oko³o 37% lud-
no�ci; 18,5 mln ludzi nie mia³o dostêpu do jakiejkolwiek pomocy
lekarskiej. W 50-milionowym kraju wówczas by³o 2056 lekarzy,
z tego a¿ 930 w Kinszasie. [...] 2,5 mln ludzi ¿y³o za mniej ni¿
jednego dolara dziennie. W niektórych rejonach na wschodzie kraju
ludzie musieli ¿yæ za 18 centów dziennie. 80% rodzin obu prowincji
Kiwu by³o w ci¹gu ostatnich 5 lat wysiedlanych. By³o tam powy¿ej
117 tys. ¿o³nierzy-dzieci7, z ostatnio rekrutowanych ¿o³nierzy ponad
15% to m³odzie¿ poni¿ej 18 lat, du¿a czê�æ nie ukoñczy³a 12 lat.
Oficjalnie 800�900 tys. dzieci by³o zaka¿onych AIDS�8.

Dwa lata pó�niej relacja Reutera (8 sierpnia 2002 roku) przed-
stawia³a jeszcze bardziej dramatyczn¹ sytuacjê: �Kanibalizm, gwa³-
ty, tortury i porwania by³y stosowane jako broñ w niedawnych
walkach w Kongu � twierdz¹ przedstawiciele ONZ (Organizacja
Narodów Zjednoczonych). Organizacja przeprowadzi³a dochodzenie
w sprawie wydarzeñ, które mia³y miejsce w d¿ungli pó³nocno-wschod-
niego Konga. Jak ustalono, sprawcami tortur i gwa³tów byli bojow-

6 Jedna z wielu organizacji miêdzynarodowych zajmuj¹cych siê ochron¹
praw cz³owieka.

7 Zob. szerzej: Najkrwawsza wojna g³oduj¹cej Afryki, http://misje.scj.pl/kon-
go-wojna.html (09.05.2007); Dzieci ¿o³nierze-Kongo, http://unicef.pl (09.05.2007);
Demokratyczna Republika Konga: opuszczone dzieci-¿o³nierze, http://amne-
sty.org.pl (09.05.2007); J. Getlin, �mieræ, wojna i narkotyki w wieku 13 lat,
http://czytelnia.onet.pl/�mieræ (29.03.2007).

8 Zob. szerzej: Historia, http://www.historia.skarbek.info/Demokratycz-
na_Republika_Konga (08.05.2007).
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nicy Ruchu Wyzwolenia Konga, popieranego miêdzy innymi przez
Ugandê. Wycinali serca i inne organy swoich ofiar i kazali rodzinom
je zje�æ. Jedn¹ ma³¹ dziewczynkê zabito, pociêto na ma³e kawa³ki
i zjedzono � mówi³a rzeczniczka ONZ Patricia Tome. W wojnie,
która wybuch³a w 1996 roku, gdy s¹siedzi Konga postanowili obaliæ
dyktatora Mobutu Sese Seko, w ci¹gu ostatnich czterech lat zginê³o
oko³o 2 mln osób�9.

Laurent Kabila jako polityk by³ typowym afrykañskim marksi-
st¹, a w³a�ciwie reprezentowa³ swoi�cie pojmowan¹ mieszankê ka-
pitalizmu i kolektywizmu. Obalenie dyktatury Mobutu dawa³o pod-
stawy do nadziei, ¿e w koñcu mo¿e sytuacja w Kongu zmieni siê na
lepsze. W tym czasie zachodnie media próbowa³y kreowaæ Kabilê na
przedstawiciela �nowej fali� afrykañskich przywódców. Jednak coraz
czê�ciej pojawia³y siê g³osy rozs¹dku wyra�nie mówi¹ce, i¿ Kabila
niczym nie ró¿ni siê od swego poprzednika Mobutu Sese Seko, wrêcz
jest cz³owiekiem charakteryzuj¹cym siê autorytaryzmem i ma ten-
dencje do samouwielbienia, korupcji oraz ³amania prawa10.

Do�æ szybko okaza³o siê, ¿e w kraju nadal panuje ogromny chaos.
Kabila nie mog¹c sobie poradziæ z trwaj¹cymi nadal walkami we-
wn¹trz Konga, du¿ymi ruchami separatystycznymi zwróci³ siê
w 1998 roku o pomoc do pañstw o�ciennych. W Kongu pojawi³y siê
wojska Angoli, Zimbabwe czy Namibii. Jednak wewnêtrzny bunt
trwa³ nadal. Kabila zacz¹³ mieæ coraz wiêksze k³opoty i znikome
szanse na powodzenie w sprawowaniu rz¹dów oraz zaprowadzenie
wewnêtrznego pokoju w Demokratycznej Republice Konga.

Laurent Kabila doprowadzi³ � i to w do�æ krótkim czasie � do
kompletnego rozk³adu spo³ecznego i terytorialnego oraz ekonomicz-
nego pañstwa. Podejrzane interesy, w których uczestniczy³ sam Kabila
oraz wiêkszo�æ podleg³ych mu wysokich urzêdników pañstwowych
oraz dowódców wojsk rz¹dowych, przyczyni³y siê do jego �mierci.

9 Ibidem.
10 Zob. szerzej: Biografia, http://en.wikipedia.org/wiki/Laurent-D (6.05.2007).
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Laurent�Désiré Kabila zgin¹³ w stolicy Demokratycznej Republiki
Konga Kinszasie 16 stycznia 2001 roku zastrzelony przez swego,
niespe³na 18-letniego ochroniarza Ulafa Rashida11.

Po wykonaniu zlecenia, co mia³o byæ sygna³em do dalszych
dzia³añ puczystów, zabójca zosta³ zastrzelony na miejscu zamachu
przez ¿o³nierzy Gwardii Prezydenckiej pe³ni¹cych wartê w Pa³acu
Prezydenckim. Ciê¿ko ranny, umieraj¹cy ju¿ Kabila zosta³ natych-
miast wywieziony samolotem do Zimbabwe, aby tam udzielono mu
pomocy medycznej na najwy¿szym poziomie. Szybko jednak okaza³o
siê, ¿e jego stan by³ ju¿ beznadziejny i to w momencie podejmowa-
nia decyzji o locie do Zimbabwe. Pomimo powsta³ego chaosu i nie-
pewno�ci politycznej, 18 stycznia 2001 roku oficjalnie potwierdzono
zgon Laurenta Kabili. Po og³oszeniu komunikatu cia³o zabitego pre-
zydenta powróci³o do Kinszasy12.

Rozpoczêto przygotowania do pogrzebu. Jednocze�nie potwier-
dzono, ¿e zabójstwo prezydenta Konga by³o czê�ci¹ nieudanego za-
machu stanu. Dlatego natychmiast po zabójstwie Kabili wdro¿ono
�ledztwo maj¹ce za cel wyja�niæ wszystkie powody zamachu. Ich
wyja�nianie trwa³o prawie dwa lata. W efekcie postêpowania docho-
dzeniowego ponad 100 osób stanê³o przed s¹dem wojskowym,
a domniemany prowodyr zamachu, kuzyn Kabili p³k Eddy Kalend
zosta³ skazany na �mieræ, a wyrok wykonano w styczniu 2003 roku.
Pozostali oskar¿eni (45 osób) zostali uniewinnieni lub (64 osoby)
z wyrokami od 6 miesiêcy do kary do¿ywotniego wiêzienia, skoñczy-
³o lub nadal odbywa kary13.

Mimo powstania na terenie ca³ego Konga � po tym tragicznym
zaj�ciu � bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej, pogrzeb zabi-
tego prezydenta odby³ siê w Kinszasie ju¿ w dniu 23 stycznia 2001
roku. Uroczysto�ci pogrzebowe przebiega³y zgodnie z ceremonia³em

11 Ibidem oraz por: E. J. Jaremczuk, Konflikt kongijski, Toruñ 2006, s. 207.
12 Zob. szerzej, Biografia, http://en.wikipedia.org/wiki/Laurent-D

(6.05.2007).
13 Ibidem.
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wojskowym nale¿nym g³owie pañstwa i zwierzchnikowi si³ zbroj-
nych. Na pogrzeb przybyli prezydenci z Angoli i Zimbabwe, Namibii,
Zambii oraz Sudanu. Jedynym Europejczykiem by³ Louis Michel,
minister spraw zagranicznych Belgii. Podczas ca³ego pogrzebu po-
rz¹dku pilnowa³y oddzia³y wojskowe Angoli i Zimbabwe. Na wszelki
wypadek miejscowa policja zosta³a rozbrojona, wyj¹tek uczyniono
w stosunku do oddzia³ów Gwardii Prezydenckiej. Podjête �rodki bez-
pieczeñstwa zagwarantowa³y spokojny przebieg ceremonia³u i sa-
mych uroczysto�ci pogrzebowych14.

Laurent Kabila nie by³ politykiem nieznanym na terytorium
Konga. Od po³owy lat 60. XX wieku jego nazwisko pojawia³o siê
w szerokim kontek�cie nieomal wszystkich wydarzeñ politycznych
maj¹cych miejsce na terytorium tego pañstwa. Tym bardziej, i¿
w latach 1997�2001 by³ czynnym i prominentnym cz³onkiem Partii
Demokratów Republiki Konga. Jednak 32 lata dyktatury Mobutu
Sese Seko15 musia³o wywrzeæ swoiste piêtno i na nim nie tylko, jako
polityku. W przypadku Kabili seniora mo¿na mówiæ tylko o wielu
cechach negatywnych, przyk³adowo:

� Nadmiern¹ pobudliwo�ci¹ emocjonaln¹, wrêcz mistycyzmem,
podejrzliwo�ci¹, stosowaniem zasady: wszystko albo nic;

� Lekkomy�lno�ci¹, braniem pragnieñ za rzeczywisto�æ;
� Personalizmem;
� Klikowo�ci¹;
� Sk³onno�ci¹ do prywaty, warcholstwa;
� Tolerancji bezkarno�ci, brutalno�ci;
� S³abymi uzdolnieniami organizacyjnymi;
� Brakiem ci¹g³o�ci wysi³ku umys³owego;

14 Ibidem.
15 Zob. szerzej: E. J. Jaremczuk. Konflikt kongijski�, passim; E. J. Jarem-

czuk, Konflikt kongijski i jego �bohaterowie�, w: Z problemów spo³eczno-politycz-
nych wspó³czesnej Afryki subsaharyjskiej, pod red. A. ¯ukowskiego, t. 1, Olsztyn
2004, s. 65�89; A. Daros, Kongo w sferze wp³ywów Zachodu, �Dzi�� 2001, nr 7;
Z. S³odkowski, Scheda po Kabili, �Trybuna� 2001, nr 20; A. Wajsman, Kabila
umar³, niech ¿yje Kabila, �Polityka� 2001, nr 4.
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� Kultem niekompetencji;
� Niedba³o�ci¹ o ludzi warto�ciowych;
� Egocentryzmem;
� Brakiem w³a�ciwej samooceny.
W efekcie taki w³a�nie obraz charakterologiczny by³ego przywód-

cy Demokratycznej Republiki Konga leg³ u podstaw jego �mierci. Tym
bardziej ¿e w przypadku tego kraju z³y przywódca zosta³ zast¹piony
jeszcze gorszym. �mieræ prezydenta Laurenta Kabili sta³a siê swego
rodzaju wybawieniem nie tylko dla ludno�ci zamieszkuj¹cej ca³e Kongo,
ale i samej Demokratycznej Republiki Konga. Po tym tragicznym
wydarzeniu musia³ nastaæ czas koniecznych i niezbêdnych zmian.

Kabila junior

Obejmowaniu 25 stycznia 2001 roku przez Josepha Kabilê Kaban-
ge stanowiska prezydenta Demokratycznej Republiki Konga towarzy-
szy³o wiele dziwnych okoliczno�ci. Szefem pañstwa mia³ zostaæ ju¿
we wtorek 23 stycznia, w dniu pogrzebu swego ojca i poprzedniego
prezydenta Laurenta Kabili. W �rodê jednak nie uda³o siê zebraæ
sêdziów S¹du Najwy¿szego maj¹cych przyj¹æ jego przysiêgê. Pojawi-
³y siê natomiast plotki, ¿e z Kabil¹ jr. �jest co� nie tak�. Prasa
krajów s¹siaduj¹cych z Kongiem zamie�ci³a nawet wiadomo�æ, ¿e
Joseph nie jest synem zabitego prezydenta. Poniewa¿ Laurent Ka-
bila w swoim ¿yciu bojownika wêdrowa³ nieustannie i mieszka³ raz
w Tanzanii, raz w Kongo, to w Kenii, a to w Ugandzie i mia³ wiele
dzieci16  wszystko jest wydawa³o siê mo¿liwe. Dziwne jest te¿, ¿e
Joseph, do tej pory mê¿czyzna 31-letni, odm³odnia³ w pi¹tek o dwa
lata mniej. By³a to sytuacja do�æ dziwna bowiem kiedy w maju 1997
roku Laurent wkracza³ do Kinszasy, Joseph, towarzysz¹cy ojcu
w zwyciêskim marszu do w³adzy mia³ dok³adnie lat 2617.

16 Oficjalnie mówi siê nawet o dziewiêciorgu dzieci.
17 Joseph Kabila, �Rzeczpospolita� 2001, nr 23.
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Wreszcie po pokonaniu wszystkich perturbacji z rozpoczêciem
swej prezydentury Joseph Kabila stan¹³ na czele Demokratycznej
Republiki Konga. Nowy prezydent w chwili objêcia schedy po ojcu
kontrolowa³ zaledwie po³owê terytorium kraju. Kongo �wymêczone�
dotychczasow¹ sytuacj¹, w tym momencie, potrzebowa³o spokoju,
tym bardziej ¿e rozk³ad terytorialny pañstwa i zamieszka³ego nañ
spo³eczeñstwa zosta³ doprowadzony do granic wyobra�ni. A nowy
przywódca18 praktycznie nie mia³ ¿adnego do�wiadczenia w zarz¹-
dzaniu pañstwem i ci¹gle nosi³ miano polityka niedo�wiadczonego
oraz trudno przewidywalnego. Póki co wiedziano o nim, ¿e jest jesz-
cze kawalerem, ¿e jest cichy i spokojny oraz pracowity. Ma k³opoty
jêzykowe, bowiem nie zna miejscowych jêzyków, porozumiewa siê po
angielsku, s³abo po francusku. Jak mówi¹ o nim ludzie, którzy go
znaj¹, lubi szybk¹ jazdê jeepem Cherokee, a kiedy ma wolny czas,
ogl¹da w telewizji satelitarnej futbol amerykañski19.

Zatem od razu prezydent DRK stan¹³ przed ogromnym wyzwa-
niem. Wszystkie dziedziny ¿ycia w Kongu wymaga³y natychmiasto-
wej naprawy. Sytuacja wojskowa by³a nadzwyczaj niekorzystna, kraj
de facto by³ pod okupacj¹, a to pozostawia³o nowo zaprzysiê¿onemu
prezydentowi niewielki margines swobody dzia³ania20.

Szybko okaza³o siê, ¿e wstêpne oceny mo¿liwo�ci politycznych
nowego prezydenta by³y bardzo powierzchowne. Pierwsze posuniê-
cia i dokonania wewn¹trz pañstwa wyra�nie pokaza³y przeciwnikom
i politycznym malkontentom, ¿e oto narodzi³ siê ca³kiem odmienny,
inny ni¿ jego dwaj ostatni poprzednicy, przywódca Demokratycznej
Republiki Konga.

Takim spektakularnym pierwszym jego dokonaniem by³o podpi-
sanie na pocz¹tku 2002 roku porozumienia, które przewidywa³o

18 W chwili �mierci swego ojca by³ genera³em-majorem i w armii rz¹dowej
pe³ni³ funkcjê g³ównego inspektora personelu wojskowego, czyli by³ g³ównym
�kadrowcem� armii kongijskiej.

19 Joseph Kabila� .
20 Zob. szerzej: E. J. Jaremczuk, Szansa na pokój w Kongo, �Sprawy Poli-

tyczne� 2002, nr 7(19).
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wycofanie z Konga wojsk rwandyjskich. Ponadto w lipcu tego¿ roku
Kabila jr zawar³ ugodê z jednym z rebelianckich ugrupowañ wspó³-
dzia³aj¹cych z Ugand¹. Wycofanie siê Rwandy stworzy³oby w tym
czasie mo¿liwo�æ zakoñczenia wojny, która do momentu wzmianko-
wanego podpisania kosztowa³a ¿ycie ponad 2 mln istnieñ ludzkich.
Tym bardziej ¿e krwawe walki trwa³y nadal i mia³y g³ównie pod-
tekst religijny, choæ tak naprawdê walczono o ropê naftow¹ i inne
kopaliny przynosz¹ce ogromne profity finansowe. To pierwsze, za-
warte niezmiernie szybko, jak na warunki afrykañskie, porozumie-
nie zawiera³o, obecnie ju¿ mo¿na tak stwierdziæ, rewolucyjn¹ zapo-
wied�. Otó¿ przewidywa³o ono stopniowe utrwalanie uzgodnieñ, stop-
niowe zawieszanie broni i co najwa¿niejsze przeprowadzenie w ci¹-
gu 6 lat od daty podpisania umów ogólnokrajowego referendum
i byæ mo¿e wolnych wyborów prezydenckich21.

Po niespe³na roku sprawowania urzêdu prezydenta nagle oka-
za³o siê, ¿e ten m³ody przywódca Konga daje swojemu pañstwu oraz
zamieszka³ym w nim ludziom do�æ realn¹ szansê na zakoñczenie
konfliktów zbrojnych i ca³kiem inne, bardziej godziwe ¿ycie. Co
prawda wtedy niewielu znawców zagadnienia nie podziela³o prezen-
towanego przez autora optymizmu � w 2005 roku uda³o siê w De-
mokratycznej Republice Konga ustanowiæ now¹ konstytucjê22 i na
2006 rok, a dok³adnie na dzieñ 30 czerwca wyznaczyæ termin wybo-
rów prezydenckich.

Czas, jaki musia³ up³yn¹æ od stycznia 2001 do koñca roku 2006,
w Demokratycznej Republice Konga nie by³ �sielank¹�. Prezydent
Kabila jr prze¿ywa³ ciê¿kie perypetie, w kraju nadal trwa³y walki,
separatystyczna partyzantka w dalszym ci¹gu prowadzi³a swoje wojny
i brudne interesy. Tysi¹ce dzieci by³y wykorzystywane do zabijania.
AIDS zbiera³ tragiczne ¿niwo.

Przyk³adem determinacji Kabili jr oraz wspó³pracuj¹cych z nim
polityków w walce o spokój i normalne ¿ycie dla swych wspó³obywa-

21 Ibidem.
22 Ratyfikowana, zosta³a ostatecznie zatwierdzona w grudniu 2005 roku.
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teli by³a np. decyzja o przekazaniu w rêce Miêdzynarodowego Try-
buna³u Karnego23 kongijskiego wata¿ki Thomasa Lubanga Dyilo24.
Oskar¿ono go o porywanie dzieci i zmuszanie ich do walki w swojej
partyzanckiej armii. Inne zarzuty dotyczy³y zabójstwa ¿o³nierzy
ONZ25, mordów ludno�ci cywilnej, grabie¿y, gwa³tów i ludo¿erstwa.
Jednocze�nie zanotowano wiele przyk³adów pewnej stabilizacji sytu-
acji w Demokratycznej Republice Konga, czego przyk³ady mo¿na
mno¿yæ, choæby na przyk³adzie relacji Polaka Anzelma Ko�miñskie-
go, pracownika jednej z agend ONZ26 i organizacji humanitarnych27.

Rok 2006 to okres pierwszych wyborów powszechnych w Kongu
od chwili odzyskania niepodleg³o�ci w 1960 roku. Takiemu wydarze-
niu musia³y towarzyszyæ ogromne obawy. Tym bardziej ¿e uk³ad

23 Trybuna³ mo¿e s¹dziæ obywateli tylko tych krajów, które uznaj¹ jego
jurysdykcjê i które same zaaresztuj¹ i wydadz¹ mu oskar¿onych, zob. M. Jaku-
bowska, Rusza pierwszy proces przed Miêdzynarodowym Trybuna³em Karnym,
http://www.afryka.diplomacy.pl (05.07.2006).

24 Przywódca lokalnej partyzantki w prowincji Ituria.
25 W 2003 roku Unia Europejska przeprowadzi³a pierwsz¹ w swej historii

operacjê wojskow¹ w Afryce. Operacja ta dowodzona przez Francjê opanowa³a
sytuacjê w Buni, w prowincji Iturii, gdzie ludno�æ cywilna nêkana by³a przez
walcz¹ce ze sob¹ ugrupowania. Podczas tej misji dosz³o do wielu nieprawid³owo-
�ci, o których ONZ mówi bardzo niechêtnie. Pracownicy si³ pokojowych wykorzy-
stywali sytuacjê materialn¹ miejscowych kobiet, które w zamian za ¿ywno�æ lub
drobne upominki godzi³y siê na stosunki seksualne, zob. szerzej: American Inte-
rests and UN Reform, United States Institute of Peace, Washington 2005, s. 94.

26 Dzia³alno�æ ONZ na rzecz utrzymania pokoju rozwinê³a siê podczas Cold
War. W owym okresie g³ównie sprowadza³a siê ta dzia³alno�æ do podejmowania
prób rozwi¹zywania konfliktów pomiêdzy zwa�nionymi pañstwami poprzez roz-
mieszczanie miêdzy si³ami walcz¹cych stron nieuzbrojonych lub lekko uzbrojo-
nych oddzia³ów militarnych krajów cz³onkowskich pod dowództwem ONZ. Po
zakoñczeniu zimnej wojny zaanga¿owanie ONZ w krajach Afryki przesz³o na
inny jako�ciowo poziom interwencji. Nast¹pi³ wzrost zaanga¿owania w pokony-
waniu problemów afrykañskich zarówno pod wzglêdem ilo�ciowym, jak i mery-
torycznym. W latach 1988�2000 utworzono w samej Afryce 19 misji pokojowych.
Swego rodzaju kulminacja nast¹pi³a w roku 1993, gdy liczba personelu si³ poko-
jowych ONZ na terenie Afryki osi¹gnê³a prawie 40 tys., zob. szerzej: I. Popiuk-
Rysiñska, Dzia³alno�æ instytucji miêdzynarodowych na rzecz pokoju w Afryce, w:
Stosunki miêdzynarodowe w Afryce, pod red. J. J. Milewskiego, W. Lizaka,
Warszawa 2002, s. 303.

27 A. Ko�miñski, Afryka to narkotyk, �Angora� 2006, nr 28, s. 76�77.
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z Sun City w RPA (2002) otwieraj¹cy drogê do tych wyborów bar-
dziej przys³u¿y³ siê wojennym baronom ni¿ ludno�ci cywilnej i daw-
nej klasie politycznej. Spore oburzenie towarzyszy³o wprowadzeniu
formu³y �jeden plus czterech� czyli rz¹dzenia Kongiem wraz z czte-
rema wiceprezydentami wy³onionymi ze stronnictw rebelianckich,
z opozycji politycznej i spo�ród cywilów28. Niestabilna nadal sytu-
acja wewnêtrzna kraju spowodowa³a, ¿e w Kongu co najmniej od
2003 roku stale przebywaj¹ oddzia³y wojskowe, a to si³ pokojowych
ONZ, albo � tu nowo�æ � si³y Unii Europejskiej29, w tym m.in.
Polski. Kontyngent Wojskowy (PKW)30 sformowany zosta³ z ¿o³nie-
rzy ¯andarmerii Wojskowej, g³ównie z Gliwic i Warszawy (okres
wyborów prezydenckich).

Same wybory zaczê³y siê od zg³oszenia znacznej liczby kandyda-
tów. W wyborach prezydenckich wystartowa³o 35 kandydatów. Po
I turze zostali tylko dwaj: Joseph Kabila i Jean Pierre Bemba31

z wynikami: 45% i 20% oddanych g³osów. Obaj zmierzyli siê w II turze
rozgrywanej w listopadzie. Sukces osi¹gn¹³ Joseph Kabila zdobywa-
j¹c 58,05% oddanych g³osów. Po potwierdzeniu specjalnym komunika-
tem S¹du Najwy¿szego wa¿no�ci wyborów, w grudniu 2006 roku
Josepha Kabila oficjalnie rozpocz¹³ swoj¹ now¹ kadencjê prezydentu-
ry32. Po wyborach prezydenckich przeprowadzono jeszcze w 2007 roku
wybory do Senatu i wybory gubernatorów poszczególnych prowincji.

28 Zob. szerzej: R. Custers, Unia Europejska narzuca pomoc militarn¹, �Le
Monde Diplomatique� 2006, nr 6.

29 UE prowadzi w Kongo ju¿ trzy programy w sektorze bezpieczeñstwa:
EUSEC (globalna reforma), EUPOL (szkolenie policji) i EUFOR-RDCongo.
Przez kilka lat uwa¿ano, ¿e: kraje afrykañskie powinny wzi¹æ swój los we w³asne
rêce. Niestety w pewnym momencie spowodowa³o to swoiste �zwolnienie� z odpo-
wiedzialno�ci czyli: rad�cie sobie sami. Uznano wówczas, ¿e odpowiedzialno�ci nie
da siê unikn¹æ i nale¿y problemy rozwi¹zywaæ wspólnie, zob. R. Custers, op. cit.

30 M. Grygo, Polacy w Operacji �Benga�, Raport WTO, 2006, nr 9.
31 J. P. Bemba po wyborach nie pogodzi³ siê z przegran¹ i ró¿nymi sposo-

bami próbowa³ dochodziæ swoich racji. Najczê�ciej organizowa³ ró¿nego rodzaju
zamieszki, u¿ywaj¹c do tego celu swojej prywatnej armii.

32 Prezydentura, http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kabila (06.05.2007).
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Laurent-Désiré Kabila33 (27.11.1939 � 16.01.2001)

Urodzi³ siê 27 listopada w 1939 roku w miejscowo�ci Jadotville
(wtedy by³y to terytorium Konga Belgijskiego), obecnie Likasi pro-
wincja Katanga i pochodzi³ z ludu Luba (Babula), matka by³a cz³on-
kiem plemienia Lunda. Pod koniec lat 50. XX wieku wyjecha³ do
ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD), gdzie pod-
j¹³ studia. W momencie uzyskiwania przez Kongo niepodleg³o�ci
w 1960 roku by³ jednym z m³odych zwolenników premiera Patrice�a
Lumumby. Jednoznacznie popar³ Lumumbê i z jego list wyborczych
startowa³ w wyborach parlamentarnych. Jednocze�nie mocno zaan-
ga¿owany politycznie walczy³ z broni¹ w rêku z oddzia³ami secesjo-
nistów Moise Czombego w Katandze.

W okresie przejmowania w Kongu w³adzy przez Josepha Mobu-
tu przebywa³ na uczelniach europejskich, konkretnie we Francji,
w Pary¿u gdzie studiowa³ filozofiê polityki. Ponadto w tym czasie
przebywa³ równie¿ w Dar es Salaam w Tanzanii, gdzie m.in. studio-
wa³ na tamtejszym uniwersytecie. Po powrocie do kraju Kabila
przeszed³ do walcz¹cej opozycji. Wówczas to politycznie zaanga¿o-
wa³ siê po stronie socjalizmu, dlatego te¿ w 1963 roku wzi¹³ udzia³
w komunistycznej rebelii Mulle przeciwko dyktatorskiej w³adzy
Mobutu. Powstanie zosta³o krwawo st³umione, ale Kabila nie za-
przesta³ dzia³alno�ci opozycyjnej, zak³adaj¹c w 1967 roku Ludow¹
Partiê Rewolucyjn¹. Prowadzi³ równie¿ we wschodnim Kongu anty-
rz¹dow¹ partyzantkê wspieran¹ przez rz¹dy Tanzanii i Zambii.

W³a�nie w tamtym okresie dosz³o do pamiêtnego spotkania
z Ernesto Che Guevar¹, który przyby³ do Afryki, aby wesprzeæ dzia-
³alno�æ opozycyjn¹. Przyby³ do Konga w towarzystwie oko³o 100

33 Opracowano na podstawie: P. Kucharski, Zair 1996�1997, Warszawa
2002, s. 53 i hase³ Laurent Kabila z The New Encyclopaedia Britannica i Col-
lier�s Encyclopaedia oraz stron internetowych: http://en.wikipedia.org/wiki/Lau-
rent_Kabila, http://www.encyklopedia.wp.pl, http://www.afryka.turystyczne.biz/
Laurent (06.05.2007).
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bojowników i planowa³ wprowadziæ do Afryki kubañski styl rewolu-
cji. Che Guevara w jednej z rozmów okre�li³ Kabilê, który mia³
wtedy 26 lat, jako cz³owieka lubi¹cego w nadmiarze kobiety i alko-
hol. Takie i podobne wypowiedzi Che Guevary o Kabili spowodowa³y
zerwanie wspó³pracy oraz wyjazd grupy doradców, która wraz
z Geuvar¹ przyby³a do Konga.

W 1967 roku Kabila i jego reszta zwolenników przenie�li siê
w górzyste rejony Fizi-Baraka w prowincji Po³udniowe Kiwu. Tutaj
z poparciem Chiñskiej Republiki Ludowej stworzony zosta³ separa-
tystyczny obszar. Ta mini-enklawa proponowa³a wspólne rolnictwo,
wydobywanie miejscowych bogactw naturalnych. Produkty rolnicze
oraz wydobywane bogactwa naturalne próbowano przemycaæ poza
granice Konga. W tym czasie Kabila zdo³a³ zgromadziæ znaczny
maj¹tek. W³a�nie wtedy zdo³a³ zbudowaæ swoje domy w Dar
es Salaam i Kampali. Z tego okresu pochodz¹ równie¿ znajomo�ci
z Yoweri Musevenim (przysz³y przywódca Ugandy) czy Paulem Ka-
game (przysz³y przywódca Rwandy).

Po spacyfikowaniu ruchu Kabili przez wojska rz¹dowe zosta³ on
zmuszony do ucieczki z kraju. Wiele w tamtym okresie podró¿owa³.
Wyjecha³ wtedy do Kenii, a nieco pó�niej do Tanzanii. W roku 1982
uczestniczy³ w Holandii w zje�dzie wszystkich partii opozycyjnych
wobec Mobutu.

Nieca³e dwa lata pó�niej, ju¿ na terytorium Zairu uczestniczy³
w kolejnym nieudanym powstaniu wobec Mobutu Sese Seko,
w okolicach miejscowo�ci Moba. Bunt zosta³ krwawo st³umiony przez
wojska rz¹dowe. Te kolejne niepowodzenie by³o przyczyn¹ ucieczki
z kraju. Tym razem uciek³ do Ugandy.

Po przybyciu do Ugandy czasowo wycofa³ siê z polityki. Zaj¹³ siê
prowadzeniem ró¿nych interesów. Przemyca³ na szerok¹ skalê kon-
trabandê. Sprzedawa³ m.in. ryby, broñ oraz wiele innych towarów,
na które w danym momencie by³o zapotrzebowanie. Pobyt na ob-
czy�nie, zaanga¿owanie w ró¿ne przedsiêwziêcia handlowo-bizneso-
we oraz brak kontaktu z ¿yciem politycznym Zairu nie pozwoli³y mu
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wzi¹æ w 1990 roku udzia³u w powo³ywaniu Konferencji Narodu
Zairskiego, z³o¿onej z przedstawicieli nieomal wszystkich partii opo-
zycyjnych dzia³aj¹cych wówczas w Zairze.

K³opoty w prowadzeniu swej dzia³alno�ci biznesowej spowodo-
wa³y, ¿e ponownie zdecydowa³ siê powróciæ do czynnego ¿ycia poli-
tycznego w Zairze. Uaktywni³ siê dopiero w 1996 roku i uczyni³
w momencie kiedy Mobutu Sese Seko wyjecha³ z Zairu na kuracjê
zdrowotn¹ do Szwajcarii. Do�æ szybko, bo ju¿ w pa�dzierniku 1996
roku stan¹³ na czele Sojuszu Si³ Demokratycznych dla Wyzwolenia
Konga-Zairu. Rozpoczê³a siê tzw. Pierwsza Wojna w Kongo. W po-
³owie maja 1997 roku wojska Sojuszu zajê³y Kinszasê i obali³y Mobutu
Sese Seko, a sam Laurent Kabila powo³a³ rz¹d Ocalenia Narodowe-
go i og³osi³ siê prezydentem � a po zmianie nazwy pañstwa z Zair
na Demokratyczn¹ Republikê Konga � obj¹³ ca³kowit¹ w³adzê. Ka-
bila zgin¹³ z r¹k zamachowca 16 stycznia 2001 roku. Schedê po nim
przej¹³ jego syn Joseph Kabila.

Joseph Kabila Kabange34 (04.06.1971 �)

Joseph Kabila Kabange, znany powszechnie jako Joseph Kabila
urodzi³ siê 4 czerwca 1971 roku w ma³ej miejscowo�ci Hewa Bora
w Fizi na terenach Po³udniowego Kiwu. Jest synem poprzedniego
przywódcy Demokratycznej Republiki Konga, prezydenta Laurenta-
Désiré Kabili i Sify Mahanya, wywodz¹cej siê z plemienia Hutu.
Chocia¿ w�ród jego biografów nadal wystêpuj¹ rozbie¿no�ci co do
prawdziwo�ci tej informacji, choæby ze wzglêdu na bardzo �rozryw-
kowy� tryb ¿ycia jego ojca.

34 Opracowano na podstawie: E. J. Jaremczuk, Konflikt kongijski�, s. 207
oraz stron internetowych: http://www.presidentrdc.cd, http://en.wikipedia.org/
wiki/Joseph_Kabila, http://aljazeera.blox.pl/html (06.05.2007); Obecny prezydent
Konga, Kabila wygra³ pierwsz¹ turê wyborów, http://wiadomosci.wp.pl
(04.05.2007); Druga tura wyborów w Demokratycznej Republice Konga, http://
e-polityka.pl (06.05.2007).
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Kabila jr ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ w Fizi, a liceum w Dar
es Salaam w Tanzanii. Po skoñczeniu nauki w liceum w roku 1996
do³¹czy³ do ojca i bra³ czynny udzia³ w tzw. Pierwszej Kongijskiej
Wojnie, jako dowódca kompani.

Po zwyciêskiej kampanii ojca Laurenta Kabili i przejêciu przez
niego w maju 1997 roku w³adzy w Zairze dla Kabili jr. przyszed³
okres dalszego szkolenia i doskonalenia umiejêtno�ci wojskowych.
W ramach kontaktów DRK z ChRL zosta³ wys³any do Pekinu, gdzie
studiowa³ na pañstwowym uniwersytecie przedmioty zwi¹zane
z wojskowo�ci¹. Po powrocie otrzyma³ stopieñ majora-genera³a i zo-
sta³ mianowany szefem sztabu po³¹czonych sztabów kongijskich si³
zbrojnych. Po niespe³na roku ponownie zosta³ awansowany � miano-
wano go g³ównym inspektorem personelu armii rz¹dowej. W ten
sposób zosta³ jednym z najwa¿niejszych militarnych przywódców
w armii DRK. Stanowisko to praktycznie utrzyma³ do dnia �mierci
swego ojca w styczniu 2001 roku.

W dniu 26 stycznia 2001 roku kiedy mianowano go prezyden-
tem Demokratycznej Republiki Konga Joseph Kabila mia³ zaledwie
29 lat i by³ ci¹gle uwa¿any za m³odego, zdolnego, ale mimo wszystko
niedo�wiadczonego polityka. Po objêciu prezydentury okaza³o siê, ¿e
pobie¿ne oceny by³y bardzo z³udne. Szybko sta³ siê politykiem bar-
dzo sprytnym i zdecydowanym. Zacz¹³ spektakularnie od podjêcia
próby zakoñczenia wci¹¿ trwaj¹cej wojny domowej oraz usuniêcia
obcych wojsk stacjonuj¹cych na terytorium Konga. Do�æ szybko
przysz³y pierwsze sukcesy polityczne.

W 2002 roku dosz³o we wspomnianym Sun City do podpisania
pokoju miêdzy uczestnikami tzw. Drugiej Wojny Kongijskiej. W ten
sposób udowodni³, ¿e nadal powinien pozostaæ prezydentem Konga.
Dora�ne zarz¹dzanie krajem wymaga³o niekonwencjonalnych roz-
wi¹zañ. Wtedy te¿ zdecydowa³, aby wiceprezydentami zostali do-
wódcy dwóch g³ównych oddzia³ów partyzanckich walcz¹cych w tej
wojnie, jak równie¿ i przedstawiciele opozycji. Jednocze�nie wojska
krajów o�ciennych, od wielu lat przebywaj¹ce w Kongu, zaczê³y
opuszczaæ jego terytorium.
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Sytuacja wzglêdnej stabilizacji nie trwa³a zbyt d³ugo, bowiem
ju¿ w marcu 2004 roku dosz³o do próby zamachu stanu. Kolejna
próba zosta³a podjêta w czerwcu tego¿ roku. Tym razem rzekomo
w³adzê próbowa³ przej¹æ Eric Lange. Chcia³ og³osiæ w pañstwowym
radiu, ¿e dzia³alno�æ rz¹du przej�ciowo musi byæ zawieszona. Osta-
tecznie Kabila jr do�æ szybko wyci¹gn¹³ wnioski z powsta³ych sytuacji
i postanowi³ przeprowadziæ referendum ogólnokrajowe. Celem tego
przedsiêwziêcia by³o: przyjêcie nowoczesnej konstytucji i w konse-
kwencji doprowadzenie do ogólnokrajowych wyborów prezydenckich.
Jednocze�nie w tym samym czasie Kabila jr intensywnie studiowa³
i przygotowywa³ doktorat na uniwersytecie w Waszyngtonie. W efekcie
uzyska³ stopieñ doktora nauk humanistycznych w zakresie miêdzy-
narodowej nauki o dyplomacji.

W grudniu 2005 roku parlament przyj¹³ ostateczny kszta³t no-
wej konstytucji oraz ustali³ na 30 czerwca 2006 roku termin wybo-
rów prezydenckich. Zgodnie z konstytucj¹ kadencja prezydencka ma
obejmowaæ 5 kolejnych lat, a minimalny wiek kandydata na prezy-
denta to 30 lat (poprzednia wersja przewidywa³a 35 lat) co odczy-
tywane by³o jednoznacznie, jako uk³on w stronê aktualnie urzêdu-
j¹cego prezydenta. W marcu 2006 roku Kabila jr oficjalnie zg³osi³
sw¹ kandydaturê.

Wybory prezydenckie, rozpoczêta kampania wyborcza i niepo-
koje w kraju wymusi³y okre�lone zachowania kandydatów. Dlatego
te¿ Joseph Kabila bêd¹cy w nieformalnym zwi¹zku, z którego
w roku 2001 urodzi³a siê córka Sifa, podj¹³ decyzjê o swoim �lubie,
aby ukróciæ negatywn¹ agitacjê prowadzon¹ przez kontrkandydatów
podczas ich kampanii wyborczych. Dyrektor protoko³u Theodore
Mugalu oficjalnie oznajmi³, ¿e ceremonia �lubna prezydenta Jose-
pha Kabili i Olivie Lembe di Sita odbêdzie siê 17 czerwca 2006 roku.
Joseph Kabila jest protestantem, a Lembe katoliczk¹. Dlatego uro-
czysto�ci �lubne mia³y charakter ekumeniczny i by³y prowadzone
przez katolickiego arcybiskupa Kinszasy kardyna³a Frederica Etsou
Bamungwabi i Monsiniore Pierre Marini Bodho � biskupa i prezy-
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denta Ko�cio³a protestanckiego w Kongu. W 2006 roku Kabila jr
wygra³ wybory prezydenckie.

* * *

W okresie 32 lat rz¹dów Mobutu Sese Seko wiêkszo�ci Zairczy-
ków/Kongijczyków ¿y³o siê coraz gorzej. Sytuacja w kraju by³a nie-
stabilna, pog³êbia³ siê upadek gospodarki, ros³y ceny, strajkowali
urzêdnicy pañstwowi. W pañstwie pog³êbia³ siê kryzys sprawowania
rz¹dów. Dodatkowo na teren Zairu dotar³ kryzys rwandyjski,
a wschodnie prowincje kraju zalane zosta³y setkami tysiêcy Hutu
i Tutsi35.

W koñcu 1996 roku znowu w Zairze dosz³o do niekontrolowa-
nych zamieszek. Coraz szerszy zasiêg mia³o powstanie, które od lat
tli³o siê w prowincji Kiwu. W pa�dzierniku 1996 roku cztery party-
zanckie ugrupowania utworzy³y Sojusz Si³ Demokratycznych, które-
go oddzia³y opanowa³y najpierw prowincjê Szabê i praktycznie nie
napotykaj¹c oporu armii zairskiej 17 maja 1997 roku zajê³y Kinsza-
sê, stolicê Zairu. Po³o¿y³o to kres rz¹dom Mobutu. W³adzê w Zairze
przej¹³ Laurent-Désiré Kabila. Mobutu na kilka dni przed wkrocze-
niem powstañców do stolicy opu�ci³ swój kraj i umar³ na zes³aniu
w Maroku.

Zmiana na fotelu prezydenta i nazwy kraju wcale nie oznacza³a
kresu konfliktów i trudno�ci wewnêtrznych oraz gospodarczych
w tym kraju. Przeciwnicy polityczni Kabili sr nie tylko podejmowali
walkê zbrojn¹, ale tak¿e oskar¿ali go o autokratyzm i nieudolno�æ.
Podkre�lali fakt, ¿e nie otrzyma³ poparcia z Zachodu, który tak
naprawdê mu nie ufa³ ze wzglêdu na jego lewicow¹ przesz³o�æ. Wêze³
podejrzanych sporów i interesów, w których uczestniczy³, spowodo-
wa³ jego zabójstwo.

Na czele Demokratycznej Republiki Konga stan¹³ gen. mjr Jo-
seph Kabila jr, syn zabitego, poprzedniego prezydenta. Pañstwo,

35 E. J. Jaremczuk, Konflikt kongijski�, s. 205�210.
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w tym momencie potrzebowa³o pokoju i stabilizacji politycznej.
W kwietniu 2002 roku dziêki Kabili jr dosz³o do podpisania porozu-
mienia, które da³o pocz¹tek zmianom politycznym. W efekcie DRK
opu�ci³y wojska krajów o�ciennych, przywódcy ugrupowañ party-
zanckich weszli w sk³ad gabinetu rz¹dowego i zosta³a oficjalnie
og³oszona deklaracja, ¿eby w ci¹gu najbli¿szych 6 lat przeprowadziæ
gruntowne zmiany, które doprowadzi³y w efekcie do uchwalenia nowej
konstytucji i pierwszych powszechnych wyborów Kongu od roku
196036. W ten sposób prezydent Kabila jr z niedo�wiadczonego po-
lityka zacz¹³ wyrastaæ na przywódcê konsekwentnie realizuj¹cego
swój program z pocz¹tków rz¹dów w 2001 roku.
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THE BATTLE FOR POLITICAL LEADERSHIP
IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

� LAURENT KABILA AND HIS SON KABILA JR

SUMMARY

The article embraces the period from 1997 to the end of year
2006 and focuses on two Congo�s presidents at that time � Laurent
Désiré Kabila and his son Joseph Kabila. The first one overthrew
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Mobutu Sese Seko the former president and restored the name of
the state from Zaire to the Democratic Republic of Congo (DRC).
His rule lasted for only four years. He seemed at that time as
unprepared to exercise the leadership of so large and unstable Afri-
can country. Political turmoil and economic collapse were a reason
for the assassination attempt on his life. He was shot dead on 16th

of January 2001. The power in the DRC was transferred to his son
Joseph Kabila. At the beginning he was regarded as young and
inexperienced politician. But finally he led to the establishing calm-
ness after long civil war in the DRC and he declared the political
reforms (among others new Constitution and universal presidential
election, first since gaining independence in 1960). He created per-
spectives of political and economic stability for the DRC.


