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Jeziora Wschodnioafrykańskie to grupa jezior w Afryce Wschodniej, 
z których większość położona jest wewnątrz wschodnioafrykańskie-
go systemu rowów tektonicznych, serii ogromnych pęknięć w skoru-
pie ziemskiej rozszerzającej się na północ od doliny rzeki Zambezi po-
przez wschodnią i północno-wschodnią Afrykę oraz Morze Czerwone 
w kierunku doliny rzeki Jordan1. Zachodnie odgałęzienia tych rowów 

1 East African Lakes, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/17644 
7/East-African-lakes [16.05.2013].
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wypełnione są wodami jezior Tanganika, Kiwu, Edwarda i Alberta, 
z których dwa pierwsze znajdują się w dorzeczu rzeki Kongo, a pozo-
stałe dwa stanowią część systemu wodnego Nilu.

Z 8 jezior tej grupy (pozostałe to jeziora Wiktorii, Rudolfa, Niasa 
i Rukwa) jedynie jezioro Rukwa jest położone w całości w granicach 
jednego podmiotu politycznego (Tanzanii). Północne granice kenijskie-
go jeziora Rudolfa (Turkana) znajdują się na terenie Etiopii; jezioro 
Wiktorii rozdziela terytoria Ugandy, Tanzanii i Kenii; jeziora Alberta 
i Edwarda są częścią granicy Ugandy i Demokratycznej Republiki Kon-
ga (DRK), jezioro Kiwu stanowi część granicy DRK i Rwandy, poprzez 
jezioro Tanganika przebiegają granice Tanzanii, DRK, Burundi i Za-
mbii, jezioro Niasa rozdziela terytoria Malawi i Mozambiku.

Na przełomie XIX i XX wieku, podczas wytyczania granic pomię-
dzy terytoriami należącymi do belgijskiego króla Leopolda a posia-
dłościami brytyjskimi i niemieckimi wykorzystanie naturalnej barie-
ry geograficznej, jaką stanowiły wypełniające dno rowu jeziora Kiwu, 
Edwarda i Alberta wydawało się najlepszym i najwygodniejszym roz-
wiązaniem dla umawiających się wówczas stron. Nie wzięto jednak 
pod uwagę ówczesnych uwarunkowań etnicznych.

Delimitację niemiecko-belgijską, przeprowadzoną w 1885 r. i prze-
kazanie na rzecz belgijskiego Konga prowincji Bgisha, zamieszkałej 
przez ludność rwandojęzyczną, uznającą zwierzchność królów Rwan-
dy, należy uznać za jedną z pierwszych przesłanek współczesnego kon-
fliktu, toczącego się od lat w tej części Afryki.

Na zachód od wyznaczonej wówczas przez kolonizatorów grani-
cy belgijskiej, którą stanowiło jezioro Kiwu i rzeka Russisi, w okresie 
przed pojawieniem się Belgów nie istniało zorganizowane państwo, 
a jedynie małe wspólnoty plemienne. Wpływy królów Rwandy w mo-
mencie tworzenia granic kolonialnych były na tych terenach na tyle 
silne, iż ludność nie uznawała nowych podziałów, często też, z powodu 
zbyt wygórowanych świadczeń belgijskich, przesiedlała się na stronę 
rwandyjską2.

W 1910 r., na konferencji w Brukseli, podpisano porozumienie o osta- 
tecznym podziale posiadłości niemieckich i belgijskich w Afryce Wschod-

2 Por. J. Czekanowski, W głąb lasów Aruwimi. Dziennik wyprawy do Afry-
ki Środkowej, Wrocław 1958, s. 51–59.
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niej, tym samym zamykając etap kształtowania się współczesnych gra-
nic rwandyjskich3. Dwa lata później granice te zostały potwierdzone 
ponownie; w wyniku niewielkiej rewizji granic Rwanda odzyskała te-
reny położone na wschód od jeziora Kiwu, definitywnie jednak straciła 
wszystkie ziemie położone od niego na zachód. Potomkowie poddanych 
króla Rwandy, odłączonych od reszty państwa w 1885 r. zaczęli być na-
zywani przez sąsiadów Banyamulenge.

W kolejnych dziesięcioleciach na terenie Konga pojawiły się jesz-
cze trzy większe fale rwandyjskich imigrantów. W pierwszym przy-
padku, jeszcze w okresie kolonialnym, były to grupy Hutu, przyby-
wające do Konga z powodów ekonomicznych4. W drugim, emigracja 
Tutsi, spowodowana ich prześladowaniami w Rwandzie po odzyska-
niu niepodległości (szacuje się, że uciekło ich na te tereny ok. 150 tys.). 
Już wówczas na niektórych obszarach wschodniego Konga ludność 
autochtoniczna stawała się mniejszością we własnym kraju – rywali-
zacja o ziemię, której nie wystarczało dla wszystkich, stała się kolejną 
przesłanką przyszłego konfliktu. Mimo, że zarówno Hutu, jak i Tutsi 
w Kongu (w latach 1971–1997 Zair) świadomi byli swych związków 
z Rwandą, ich wzajemne relacje w poszczególnych dekadach były róż-
ne, często pozostając w zależności od zmieniających się postanowień 
Kinszasy, odnośnie przynależnych im praw osadniczych. Ostatecznie 
wrogie stały się wskutek wydarzeń 1994 r.

Bezpośrednią przyczyną kryzysu we wschodnim Zairze stał się 
bowiem nagły, masowy napływ uchodźców z Rwandy po trzech mie-
siącach trwającego tam ludobójstwa, którego sprawcy uciekali teraz 
przed postępującymi z północy wojskami Rwandyjskiego Frontu Pa-
triotycznego. Pojawienie się w Zairze, dwumilionowej rzeszy uchodź-
ców Hutu z Rwandy silnie naruszyło kruchą stabilność państwa, po-
grążonego w kryzysie politycznym i gospodarczym.

3 Wybuch I wojny światowej spowodował jednakże, że ustalenia te nie 
przetrwały dekady; przyp. aut.

4 Pierwsza grupa emigrantów osiedliła się na tych terenach w latach 1937–
1955 ze względu na możliwość podjęcia pracy zarobkowej, por. M. Pawełczak, 
Konflikty kolonialne w rejonie afrykańskich Wielkich Jezior, w: P. Ostaszewski 
(red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006, Warszawa 
2006, s. 728.
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Wskutek wywiezienia z Rwandy skarbu państwa, a następnie prze-
jęcia przez dowództwo byłej armii rwandyjskiej ogromnej pomocy mate-
rialnej, przeznaczonej dla uchodźców (800 mln USD rocznie) dowództwu 
byłej rządowej armii rwandyjskiej (ex-FAR)5 udało się odbudować nie-
mal regularne 50-tysięczne oddziały wojskowe, którym władze kongij-
skie nieoficjalne przekazały ciężką broń, skonfiskowaną w strefie bezpie-
czeństwa6. W grudniu 1994 r. nastąpiły pierwsze zbrojne ataki bojówek 
Hutu, skierowane przeciwko ludności mieszkającej w rwandyjskich re-
jonach przygranicznych. W początkach 1995 r. na pograniczu Rwandy 
i Zairu toczono już regularne bitwy. Konflikt narastał, gdyż tereny te 
stały się obszarem walk etnicznych, prowadzonych pomiędzy zamiesz-
kującymi te tereny Banyamulenge (z czasem określenie to zaczęło doty-
czyć wszystkich grup Tutsi w Kongu) a Hutu.

Następowała multiplikacja wzajemnie powiązanych poziomów 
konfliktu; kryzys mający początkowo charakter konfliktu wewnętrz-
nego przekształcił się w konflikt międzynarodowy w momencie, gdy 
władze Rwandy i Ugandy podjęły interwencję w obronie zagrożonego 
zachodniego pogranicza obu tych państw.

W największym skrócie przypomnijmy, że dotychczasowa historia 
konfliktu rozróżnia dwie wojny kongijskie (Great Lakes crisis)7,
– wybuch tzw. pierwszej wojny kongijskiej (zairskiej), który nastąpił 

gdy w październiku 1996 r., gdy Banjamulenge otrzymali nakaz, by 
w ciągu tygodnia opuścić Zair, w dalszej kolejności:
– powstanie zostało wsparte przez armię rwandyjską;
– armia rwandyjska wsparła także oddziały Laurenta-Désiré’a Ka-

bili (Alliance des Forces Démocratiques de Libération du Congo-
-Zaire, AFDL), doprowadzając do zmiany władz w Kinszasie;

5 Forces Armées Rwandaises, por. m.in.: G. Prunier, Africa’s World War. 
Congo, the Rwanda Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe, 
Oxford 2010.

6 M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, 
Warszawa 2011, s. 468.

7 Tematyka ta została szczegółowo omówiona m. in. we wspomnianej po-
wyżej monografii G. Pruniera, Africa’s World War…, Oxford 2010; por także 
rozdział: Tam gdzie latają sępy w: M. Meredith, op. cit..
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– Hutu wsparli dotychczasowego dyktatora Zairu, Mobutu Sese Seko, 
i razem z nim przegrali;

– w listopadzie rozbito obozy Hutu, przymuszając ok. 600–700 tys. 
uchodźców do powrotu do kraju8.

– po przejęciu władzy przez L-D. Kabilę nowym szefem sztabu armii 
zairskiej został James Kabarebe, Tutsi z Rwandy (jego syn został 
dowódcą sił lądowych, zięć szefem policji); L-D. Kabila nie przy-
znał jednak praw Banyamulenge, nie spacyfikował Intarahamwe, 
oddziałów ex-FAR ani rebeliantów atakujących Ugandę, przeciw-
ników prezydenta Yoweriego Museveniego;

– w 1998 r. wybuchła nowa rebelia, teraz wymierzona przeciwko Lau-
rentowi-Désiré Kaibli (Intarahamwe i ex-FAR w międzyczasie zo-
stały wcielone do armii kongijskiej), jej konsekwencjami były:
– wsparcie Rwandy i Ugandy dla opozycyjnego wobec L-D. Kabili 

ruchu Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD);
– utworzenie Armée de Libération du Rwanda (ALIR) przez Intara-

hamwe i ex-FAR
– interwencja w Kongu, podział państwa na strefy wpływów (gra-

bieży) państw biorących udział w konflikcie;
– walki o Kisangani i przejęcie kontroli nad wydobyciem diamentów 

(maj i czerwiec 2000 r.);
– śmierć L-D. Kabili (styczeń 2001 r.).

Podpisanie układu pokojowego w tzw. drugiej wojnie kongijskiej 
nastąpiło w Pretorii w lipcu 2002 r.

W sumie obie fazy konfliktu trwały 7 lat, spowodowały śmierć 3 mln 
osób, zaangażowane w nich były wojska 9 państw afrykańskich oraz kil- 
kunastu grup rebelianckich. Mimo zawartego porozumienia pokojo-
wego, osiągniętego m.in. dzięki pośrednictwu Republiki Południowej 
Afryki, Unii Afrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych pokój 
nie wrócił na te tereny.

Próby wsparcia procesu pokojowego prowadzono jeszcze podczas 
trwania ostrej fazy konfliktu. W listopadzie 1999 r. została ustano-
wiona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ Misja Organizacji Narodów 

8 M. Pawełczak, op. cit., s. 739.
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Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (Mission de l’Or-
ganisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo, 
MONUC) w celu monitorowania wstępnego porozumienia pokojowego 
zawartego w Lusace 10 czerwca 1999 r.9. Jej zadaniem było zbieranie 
informacji o lokalizacji miejscowych sił zbrojnych w regionie Wielkich 
Jezior Afrykańskich, rozdzielanie i demobilizacja oddziałów partyzanc-
kich, nadzorowanie akcji humanitarnej, promowanie praw człowieka, 
rozminowanie terenu10. Oddziały MONUC liczyły ponad 20 tys. żołnie-
rzy, pochodzących z blisko 70 państw. Siedzibą misji była Kinszasa.

W czerwcu 2003 r. rozpoczęła działalność operacja ARTEMIS, 
pierwsza autonomiczna operacja militarna Unii Europejskiej, przepro-
wadzona poza granicami Europy i bez wsparcia NATO. Spośród 2 tys. 
żołnierzy biorących w niej udział, 1,7 tys. pochodziło z Francji, co sta-
ło się przyczyną fali krytyki przez pozostałe państwa UE, mimo iż jej 
działania okazały się skuteczne; w krótkim czasie doprowadziła do za-
przestania walk w powierzonym jej regionie Ituri11.

Trzy lata później, w 2006 r. Rada Bezpieczeństwa zaaprobowała 
koncepcję operacji UE wspierającej misję ONZ w DRK12, w ramach 
której utworzony został kontyngent EUFOR RD Congo, którego ce-
lem było wsparcie ONZ w trakcie przygotowań do wyborów prezy-
denckich w DRK. Mimo, iż mandat misji został uznany za wypełnio-
ny, zakończyła swe prace wtedy, gdy była najbardziej potrzebna, czyli 
w momencie wyborów; tuż bowiem po dyslokacji sił unijnych gwardia 
republikańska wspierająca prezydenta Josepha Kabilę zaatakowa-
ła personel odpowiedzialny za ochronę lidera opozycji, wskutek czego 
śmierć poniosło 300 osób13.

9 Rezolucja nr 1279.
10 M. Miszczak, B. Popławski, Misje ONZ (8): Demokratyczna Republika 

Konga 1999–?, http://afryka.org/afryka/misje-onz—8---demokratyczna-repu-
blika-konga-1999--,news/ [16.05.2012].

11 P. Leski, Kongo: współczesne jądro ciemności. Afrykańska wojna świa-
towa, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 47, s. 30–31.

12 Rezolucja nr 1671 z 26 kwietnia 2006 r..
13 P. Frankowski, I. Słomczyńska, Unia Europejska – Afryka Subsaharyj-

ska. Uwarunkowania – mechanizmy – efektywność współpracy, Lublin 2011, 
s.183.
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Misja MONUC teoretycznie zakończyła swoją działalność 1 lipca 
2010 r. Faktycznie nastąpiła jedynie wówczas zmiana nazwy ope-
racji na Misję Stabilizacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w Demokratycznej Republice Konga (Mission de l’Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du 
Congo, MONUSCO) i zwiększenie liczby uczestników do ponad 22 tys. 
Do nowych celów misji należą monitorowanie sytuacji w prowincji Ki-
wu, reintegracja społeczeństwa kongijskiego oraz wspieranie działań 
stabilizacyjnych lokalnych władz. Szczególną uwagę przywiązuje się 
do sprawnego prowadzenia akcji humanitarnej i ochrony praw ludno-
ści cywilnej.

Niezależnie jednak od obecności żołnierzy ONZ rebelie wewnętrz-
ne i interwencje obcych sił trwały niemal nieprzerwanie. Rwandzie za-
rzuca się, że w 2007 r. wsparła kolejną rebelię kongijskich Tutsi, wy-
mierzoną przeciwko Josephowi Kabili, prezydentowi DRK od stycznia 
2001 r. W 2008 r. nastąpiło kolejne wystąpienie zbrojne kongijskich 
Tutsi, których przywódca, Laurent Nkunda, od 2004 r. występował ja-
ko obrońca ludności z plemienia Tutsi przed działającymi na tych tere-
nach bojówkami Hutu.

W początkach 2009 r. oddziały rwandyjskie znalazły się po raz ko-
lejny we wschodnich prowincjach DRK. W Kigali usprawiedliwiano 
ich obecność na terenie sąsiedniego państwa koniecznością przywró-
cenia stabilizacji w regionie, zaś sama akcja miała być uzgodniona 
z rządem kongijskim14. Kres interwencji położyło porozumienie poko-
jowe, zawarte 23 marca 2009 r.; członkom organizacji Nkundy obieca-
no etaty w wojskach rządowych i de facto władzę nad wschodnimi pro-
wincjami Demokratycznej Republiki Konga. Wyrazem woli dialogu 
z DRK było natomiast internowanie L. Nkundy przez władze rwan-
dyjskie (faktycznie przeprowadzone w 2009 r.).

Organizacja L. Nkundy, Narodowy Kongres Obrony Ludu (Na-
tional Congress for the Defence of the People, CNDP), stał się zale-
galizowaną partią polityczną, a jeden z jej liderów, Bosco Ntagan-
da otrzymał posadę generała armii kongijskiej. Jednakże trzy lata 

14 Zob.: M. Doyle, Rwanda: ‘The Israel of Africa’, 20 January 2009, http://ne 
ws.bbc.co.uk/2/hi/7839922.stm [08.08.2012].
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później, 23 marca 2012 r., w trzecią rocznicę postanowień pokojo-
wych, B. Ntaganda założył własne opozycyjne ugrupowanie o na-
zwie Ruch 23 Marca (Ruch M23), którego nazwa pochodziła od po-
rozumienia pokojowego, zawartego 23 marca 2009 r. Ruch M23 stał 
się de facto odłamem CNDP, rekrutującym swych członków z kongij-
skiej diaspory Tutsi – w większości dezerterów z rządowego wojska15. 
Poza B. Ntagandą najważniejszymi osobami w Ruchu stali się przy-
wódca Rewolucyjnej Armii Kongijskiej (zbrojnego ramienia M23) 
Sulutani Makenga oraz przywódcy polityczni – Jean-Marie Runiga 
(biskup protestancki) i Bertrand Bisimwa. Liderzy Ruchu oskarżyli 
rząd w Kinszasie o niedotrzymanie porozumienia, które zakończyło 
poprzednie ich powstanie z lat 2008–2009. Sukcesy ruchu, widocz-
ne w następnych miesiącach w walkach z wojskami rządowymi, spo-
wodowały obawy o przejęcie przez nich 600-tysięcznej Gomy, stolicy 
prowincji Północne Kiwu, bronionej przez oddziały 3 tys. kongijskich 
żołnierzy i półtysięczny oddział ONZ. Nie odważono się jednak 
na przerzucenie innych sił ONZ i większych zgrupowań kongijskiej 
armii do walki z oddziałami M23, by nie skorzystały z tego inne gru-
py rebeliantów16.

W lipcu 2012 r. opublikowany został raport Grupy Ekspertów 
ONZ, uznający za słuszne zarzuty wobec Rwandy, dotyczące jej in-
gerencji w sprawy wewnętrzne Demokratycznej Republiki Konga, 
m.in. poprzez wspieranie Ruchu 23 Marca. Raport ten w oficjalnym 
komunikacie Kigali został określony jako „sporządzony ze sfabryko-
wanych kłamstw”17. Zdanie to padło z ust minister spraw zagranicz-

15 Congo’s M23 rebels threaten to take Goma, http://www.aljazeera.
com/news/africa/2012/07/2012711172138525791.htmlnce-of-Heads-of-State-
and-Government-on-the-Great-Lakes-Region-end-on-a-high-note?lang=en 
[09.08.2012].

16 Por. Prezydenci Regionu Wielkich Jezior radzą, jak uniknąć wojny, ht-
tp://wiadomosci.onet.pl/swiat/prezydenci-regionu-wielkich-jezior-radza-jak-
-unika,1,5211370,wiadomosc.html [09.08.2012].

17 Rwanda’s Foreign Minister says the report of UN Group of Expert 
is made of fabricated lies; http://www.gov.rw/Rwanda-s-Foreign-Minister-
says-the-report-of-UN-Group-of-Expert-is-made-of-fabricated-lies?lang=en 
[09.08.2012], por. także: Rwanda’s Response to the Allegations Contained in 
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nych, a zarazem rzeczniczki rządu Republiki Rwandy, Louise Mu-
shikiwabo na zwołanej w tej sprawie specjalnej konferencji prasowej. 
Zebranym przedstawicielom mediów oznajmiła, iż raport ten składa 
się z serii fałszywych zarzutów, do których Rwanda ustosunkowała 
się w specjalnym opracowaniu, wystosowanym do Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ18.

W dniach 6–7 sierpnia 2012 r. w Kampali odbyło się dwudniowe 
regionalne spotkanie na szczycie, poświęcone szansom zakończenia 
walk na pograniczu kongijskim19. Mimo iż światowe media powielały 
fotografię siedzących obok siebie uśmiechniętych prezydentów Rwan-
dy i DRK, prowadzone wówczas rozmowy były bardzo trudne. Jo-
seph Kabila publicznie oskarżył Rwandę o zbrojne i finansowe wspie-
ranie grup rebeliantów kongijskich Tutsi. Paul Kagame zaprzeczył 
tym oskarżeniom, mimo niekorzystnego dla Rwandy raportu inspek-
torów ONZ, potwierdzającego zarzuty prezydenta DRK. Prezydent 
P. Kagame z kolei zarzucił władzom DRK przyzwolenie na działal-
ność na terytorium Konga rwandyjskich rebeliantów Hutu, zagraża-
jących stabilności w Rwandzie i całym regionie.

Na spotkaniu w Kampali postulowano konieczność powołania 
neutralnych wojsk rozjemczych, które odseparowałyby kongijskie 
wojska i rebeliantów. Jednak prezydent J. Kabila w roli rozjemców 
widział jedynie wojska ONZ, stacjonujące na terenie DRK od dziesię-
ciu lat. Prezydent P. Kagame sprzeciwiał się temu rozwiązaniu twier-
dząc, że skoro wojska ONZ szkolą i wspierają kongijską armię, trudno 

the Addendum to the UN Group of Experts Interim Report, http://www.gov.
rw/http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navcli-
ent&gfns=1&q=rwanda-s-response-to-the-allegations-contained-in-the-ad-
dendum-to-the-un-group-of-experts-interim-report [09.08.2012].

18 Rwanda’s Response to the Allegations Contained in the Addendum to 
the UN Group of Experts Interim Report, http://www.gov.rw/Rwanda-S-Re-
sponse-To-The-Allegations-Contained-In-The-Addendum-To-The-Un-Group-
Of-Experts-Interim-Report [25. 09. 2012].

19 Ibidem; por. także: Conference of Heads of State and Government on 
the Great Lakes Region end on a high note , http://www.gov.rw/Conference-of-
Heads-of-State-and-Government-on-the-Great-Lakes-Region-end-on-a-high-
note?lang=en [09.08.2012].
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je uznać za neutralne20. W Kampali dyskutowano także nad szansą 
utworzenia wojsk pokojowych przez państwa regionu Afryki Środko-
wej (do których żołnierzy przysłałyby oba państwa kongijskie, Repu-
blika Środkowoafrykańska, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenia, Tan-
zania, Sudan, Angola i Zambia), podnosząc jednak argument, iż ich 
stworzenie i skuteczne wyszkolenie wymagałoby czasu i zwielokrot-
niłoby koszty.

Konferencja w Kampali została dostrzeżona przez światowe me-
dia ze względu na wspomniany wyżej raport Grupy Ekspertów ONZ 
z lipca 2012 r. Tymczasem spotkania regionalne, dwu- i trójstronne 
(z udziałem DRK, Rwandy i Ugandy), poświęcone przywróceniu po-
koju w regionie organizowane są regularnie, niemal od chwili roz-
poczęcia się kryzysu.

Prace nad przywróceniem pokoju w omawianym regionie prowa-
dzi także Międzynarodowa Konferencja na rzecz Pokoju, Bezpieczeń-
stwa, Demokracji i Rozwoju w Regionie Wielkich Jezior (Internatio-
nal Conference on Peace, Security, Democracy and Development in the 
Great Lakes Region, ICGLR), z siedzibą w Nairobi, grupująca w swym 
składzie 12 państw afrykańskich (Angola, Burundi, Republika Środ-
kowoafrykańska, Republika Kongo, DRK, Kenia, Uganda, Rwanda, 
Sudan, Sudan Południowy, Tanzania, Zambia), założona w wyniku 
apelu RB ONZ w roku 2000 (rezolucje 1291 i 1304). W listopadzie 
2004 r. w Dar es Salaam 11 przedstawicieli państw członkowskich 
jednogłośnie przyjęło Deklarację na rzecz Pokoju, Bezpieczeństwa 
i Rozwoju w regionie Wielkich Jezior21. Mimo ambitnych celów or-
ganizacja prowadzi swe prace pasywnie i bez większych sukcesów – 
w październiku 2012 r. obradował dopiero czwarty szczyt tej organi-
zacji, który nie zapobiegł wybuchowi walk, które wybuchły w listopa-
dzie 2013 r.22.

20 W raportach ze spotkania nie wymieniono jednak najważniejszego bodaj 
argumentu przeciwko powierzeniu tej misji wojskom ONZ, mianowicie doty-
czącego ich dotychczasowej nieskuteczności, por.: P. Leski, op. cit., s. 30–31.

21 Zob.: http://www.icglr.org.
22 W roku 2012 zorganizowany został jeszcze jeden szczyt ICGLR, który 

rozpoczął obrady 9 grudnia w Kampali, DRC crisis in 2013: Seeking civi-
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W dniach 6–7 listopada 2012 r. kolejna konferencja poświęco-
na odzyskaniu stabilizacji we wschodnich regionach DRK została 
zorganizowana w Kigali. Zgromadziła przedstawicieli świata nauki 
i społeczeństwa obywatelskiego z wielu krajów Afryki i całego świata, 
dyskutujących nad znalezieniem, nowych alternatywnych sposobów 
przywrócenia stabilizacji w regionie23.

Kilka dni po zakończeniu jej obrad, 20 listopada 2012 r. oddziały 
rebeliantów z Ruchu 23 Marca, walczące z siłami rządowymi zdobyły 
600-tysięczną Gomę, stolicę regionu Północnego Kiwu, doprowadzając 
uprzednio do wycofania się wojsk rządowych (2 tys. żołnierzy i 700 po- 
licjantów, którzy nie mogli uciekać z rodziną złożyło broń 23 listopa-
da). 22 listopada jeden z liderów Ruchu, Sulutani Makenga, przema-
wiając na stadionie des Volcans powiedział do zgromadzonych tam 
mieszkańców Gomy: „Nasz kraj jest pozostawiony na łaskę losu […] – 
Prezydent i jego klika bogacą się, a reszta cierpi głód […] – Nie mamy 
dróg […] nasi żołnierze nie są wynagradzani[…]”24.

W związku z nowym kryzysem, 24 listopada w Kampali odbyło 
się kolejne spotkanie szefów państw regionu Wielkich Jezior, na któ-
rym wezwano rebeliantów Ruchu M23 do zakończenia wojny25. Przed-
stawiono 10-punktowy plan, zakładający wycofanie się rebeliantów 
w ciągu dwóch dni z Gomy na odległość 20 km (pozycja sprzed ataku, 
18 listopada), rozmieszczenie sił pokojowych ONZ, które miałaby zapew-
nić bezpieczeństwo w strefie neutralnej oraz podjęcie dialogu przez pre-

lian, military solutions to end conflict, http://www.theeastafrican.co.ke/new-
s/-Seeking-civilian-and-military-solutions-to-end-conflict/-/2558/1653998/-/
nslteoz/-/index.html [20.12.2012].

23 High Level Policy Dialogue on Governance and Security in Africa opens 
in Kigali (6–7 November, 2012), http://www.gov.rw/High-Level-Policy-Di-
alogue-on-Governance-and-Security-in-Africa-opens-in-Kigali-6-7-Novem-
ber-2012 [12.11.2012].

24 S. Stawicki, Tańczący ślepiec. Wojna w Kongo: dziennik misjonarza, 
„Tygodnik Powszechny” 09.12.2012, nr 50, s. 22–23.

25 U. Róg, Afryka: Unia Afrykańska podczas Międzynarodowej Konferenc-
ji Regionu Wielkich Jezior wezwała rebeliantów M23 do zakończenia wojny. 
http://www.pcsa.org.pl/products/afryka%3A-unia-afryka%C5%84ska-pod-
czas-mi%C4%99dzynarodowej-konferencji-regionu-wielkich-jezior-wezwa% 
C5%82a-rebeliantow-m23-do-zako%C5%84czenia-wojny-/ [14.05.2012].
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zydenta J. Kabilę. Negocjacje te zakończyły się sukcesem, 30 listopada 
nastąpił początek ewakuacji rebeliantów.

Kryzys lokalny został zażegnany, lecz niemal równocześnie przed-
stawiciel Konga oskarżył Rwandę na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ 
o dostarczanie broni dla Ruchu 23 Marca, w wyniku czego ONZ zaczę-
ła rozważać możliwość zamrożenia pomocy rozwojowej dla Rwandy26. 
Groźba ta z kolei wywołała reakcję władz Rwandy, których przedsta-
wiciele 2 grudnia 2012 r. wystąpili przed parlamentem tego kraju. Mi-
nister spraw zagranicznych Louise Mushikiwabo mówiła o wysiłkach 
rządu rwandyjskiego podjętych w celu budowania pokoju we wschod-
nim Kongu, wspominając jednocześnie o ścisłej współpracy z ICGLR, 
która m.in. zaowocowała skutecznymi negocjacjami z Ruchem M23 
w celu wycofania się z Gomy. Minister obrony, gen. James Kabarebe 
stwierdził natomiast, że grupy rebelianckie są wynikiem złej kondycji 
władz DRK, zaznaczył ignorowanie przez społeczność międzynarodo-
wą wysiłków Rwandy w budowanie pokoju w DRK, takich jak operacja 
Umoja Wetu podjęta w 2009 r. wspólnie przez rwandyjskie i kongolań-
skie siły zbrojne w celu zneutralizowania sił rebelianckich.

24 lutego 2013 r. w Addis Abebie podpisane zostało przez 11 kra-
jów ICGLR porozumienie Peace, Security & Cooperation Framework 
for DRC and the Region, mające przyczynić się do powstrzymania 
powtarzającego się cyklu przemocy w omawianym regionie. Zawarte 
pod auspicjami ONZ, w obecności sekretarza generalnego ONZ Ban 
Ki Muna, miało stanowić układ pokojowy kończący wojnę na wscho-
dzie Demokratycznej Republiki Konga27. Podpisany wówczas doku-
ment zabraniał wspierania ruchów rebelianckich w DRK i nawoły-
wał do przeprowadzenia reform w celu ustanowienia państwa prawa 
we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Porozumie-
nie, propagowane jako wielki sukces ICGLR, nie przyniosło jednak 
rozwiązania konfliktu. Dwa miesiące później, 15 kwietnia, sekre-

26 Rwanda’s development path will not be derailed by freezing of aid, http://
www.gov.rw/Today-December-4th-2012-Rwanda-s-Minister [11.12.2012].

27 Państwa afrykańskich Wielkich Jezior podpisały układ pokojowy ws 
Konga, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/panstwa-afrykanskich-wielkich-jezior- 
podpisaly-ukl,1,5429066,wiadomosc.html [16.05.2012].
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tarz generalny ONZ Ban Ki Mun na posiedzeniu Rady Bezpieczeń-
stwa poświęconej sposobom zapobiegania i rozwiązywania konfliktów 
zbrojnych w Afryce wspomniał o rozszerzeniu przez ten organ man-
datu misji pokojowej w DRK poprzez możliwość użycia Brygady In-
terwencyjnej w zwalczaniu uzbrojonych grup. Nowa inicjatywa sekre-
tarza generalnego ONZ wydaje się być spóźniona o 14 lat, bo tyle już 
czasu oddziały ONZ próbują zaprowadzić pokój we wschodnim Kongu, 
jak do tej pory bezskutecznie. Jedną z wielu przyczyn niepowodzenia 
należy wymienić z pewnością wielość grup rebelianckich, reprezen-
tujących różne (często sprzeczne) postulaty polityczne (antyrządowe) 
i etniczne. Pacyfikowane i odradzające się pod nowymi nazwami co-
raz to nowe grupy, ujawniają się nowi liderzy, a dezorientację powięk-
sza dodatkowo nazewnictwo prezentowane światu wymiennie skróta-
mi od nazw w języku angielskim i francuskim.

Siły wspierające Laurenta Kabilę w 1996 r.:
– Alliance des Forces Démocratiques de Libération du Congo-Zaire 

(AFDL).
Siły reprezentujące interesy Hunde:

– ang. Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo – fr. Alliance 
des Patriotes pour un Congo Libre (APCLS).

Siły reprezentujące interesy Hutu:
– The Armed Forces of Rwanda, fr. Forces armees rwandaises (ex FAR) 

Armée de Libération du Rwanda (ALIR);
– ang. Democratic Forces for the Liberation of Rwanda – fr. Forces 

démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).
Siły reprezentujące interesy Tutsi:

– ang. National Congress for the Defence of the People (CNDP) – 
fr. Congrès national pour la défense du peuple (CNDP);

od 23 marca 2012 r. jako M23; fr. Mouvement du 23-Mars; także jako:
– ang. Congolese Revolutionary Army (CRA) – fr. Armée Révolution-

aire Congolaise (ARC).

„A wśród całej tej menażerii – największa na świecie misja pokojo-
wa ONZ Nikt przy zdrowych zmysłach nie sugeruje, by ich wycofać. 
Wielu natomiast postuluje, by robili więcej. W MONUSCO spotka-
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łem wiele osób na najwyższym poziomie profesjonalnym i moralnym. 
Zwykle byli sfrustrowani i zniechęceni. Bo chcieli coś robić. Bo mają 
środki. Bo swą pracę traktują jak moralny obowiązek. Trafiła mi kie-
dyś w ręce mailowa informacja z MONUSCO, że pod miejscowością 
X ok. 30 bojowników z grupy Y założyło obóz i prowadzi «rekrutację» 
nieletnich (co jest zbrodnią wojenną). Nie tylko dobrowolną, także po-
rywając dzieci. W dalszej części maila następowały rozważania, jakie 
to raporty trzeba o tym wyprodukować, bo sprawa jest poważna. Nie 
wytrzymałem i zasugerowałem, że lepiej byłoby, aby żołnierze ONZ 
rozbroili ich i uwolnili dzieci. Co wydawało się tym prostsze, że 30 bo-
jowników prezentowało lokalny «poziom bojowy» (nadawali się aku-
rat do zabijania cywilów), a ONZ miało tysiące żołnierzy. Ale nikt tam 
nie poleciał, nikt nie wydał rozkazu. Zresztą gdyby głównodowodzący 
ONZ rozkaz wydał, miejscowy dowódca mógłby odmówić wykonania 
go i nikt by mu nic nie zrobił. Poza tym, dowództwo jest w dalekiej 
Kinszasie. To znaczy, na Wschodzie też jest, ale nie może wydać roz-
kazu. Zwłaszcza w weekend […]”28.

Przytoczony powyżej cytat naocznego świadka opisywanych wy-
darzeń związany jest z próbą odpowiedzi na pytanie czy w świetle do-
tychczasowych wydarzeń siły ONZ będą w stanie zaprowadzić pokój 
w regionie Wielkich Jezior, a następnie przyczynić się do jego utrzy-
mania? Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że nie.

W tej sytuacji wydaje się, że znaczącą rolę w budowaniu poko-
ju we wschodnim Kongu winny odegrać państwa najbardziej zain-
teresowane przywróceniem stabilizacji w regionie, mianowicie pań-
stwa sąsiadujące z DRK oraz reprezentująca ich interesy Wspólnota 
Wschodnioafrykańska (The East African Community, EAC) – regio-
nalna organizacji międzyrządowa, której członkami są: Burundi, Ke-
nia, Rwanda, Uganda oraz Tanzania29. Współpraca w ramach Wspól-

28 P. Leski, op. cit., s. 30–31.
29 Siedziba organizacji znajduje się w położonej na terenie Tanzanii Aru-

szy. Traktat założycielski Wspólnoty został podpisany 30 listopada 1999 r., 
zaś wszedł w życie 7 lipca 2000 r., po ratyfikacji przez trzy państwa założy-
cielskie: Kenię, Ugandę i Tanzanię. Głównym celem organizacji jest dążenie 
do budowy zamożnej, konkurencyjnej, bezpiecznej, stabilnej i zjednoczonej 
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noty Wschodnioafrykańskiej, w statusie której dominują kwestie 
rozwoju gospodarczego, realizowana jest jednak także w sprawach 
dotyczących procesu przywracania pokoju w regionie – zarówno wo-
bec problemów, związanych z problemami niestabilnego pogranicza 
kongijskiego, jak i kwestiami ochrony prawnej i statusu materialne-
go uchodźców.

W tym właśnie celu, w marcu 2010 r. zostało m.in. podpisane po-
rozumienie pomiędzy Wspólnotą Wschodnioafrykańską (EAC), a Wy-
sokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR), dotyczą-
ce współpracy i ochrony praw emigrantów, w tym przede wszystkim 
uchodźców, azylantów i przesiedleńców wewnętrznych w regionie. Ce-
lem UNHCR w tych negocjacjach była także integracja przepisów pra-
wa międzynarodowego z prawem krajowym partnerów porozumienia.

Oczywistym jest, iż spośród członków Wspólnoty Wschodnioafry-
kańskiej najbardziej zainteresowane przywróceniem stabilności w re-
gionie są Rwanda i Uganda. Tymczasem powtarzają się oskarżenia 
kierowane pod adresem obu państw o uczestnictwo w konflikcie i gra-
bież kongijskich bogactw naturalnych.

Krytyczne wobec Rwandy i Ugandy raporty publikowane są przez 
instytucje zachodnie, dla których są one uzasadnieniem finansowa-
nia ich działalności w tym regionie. Dla sąsiadów DRK – waga pro-
blemu jest o wiele większa, jako związana bezpośrednio z kwestią ich 
bezpieczeństwa narodowego (choć interesy ekonomiczne z pewnością 
także grają określoną rolę). Przywódcy obu państw, mimo niewątpli-
wej rywalizacji o pozycję we Wspólnocie i wpływy w DRK są zgodni co 
do tego, że największa odpowiedzialność, a zarazem największe moż-
liwości leżą po stronie państw regionu i od ich woli zależy szybkość 
przywrócenia rzeczywistej stabilizacji. Co więcej, prezydent Ugandy, 
Yoweri Museveni, przemawiając w Kampali 16 kwietnia 2013 r skry-

politycznie Afryki Wschodniej, zaś misją jest „poszerzenie i pogłębienie inte-
gracji ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturalnej w celu poprawy ja-
kości życia mieszkańców Afryki Wschodniej, poprzez zwiększenie konkuren-
cyjności, wartości dodanej produkcji, handlu i inwestycji”, zob.: About EAC, 
http://www.eac.int/about-eac.html [03.08.2012]. Rwanda wraz z Burundi, 
przystąpiły do Wspólnoty 18 czerwca 2007 r.
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tykował misje pokojowe ONZ, jako nieskuteczne, a przy tym osłabia-
jące znaczenie działania miejscowych rządów30.

Podobnie postrzegają ten problem rebelianci z Ruchu M23. Jeden 
z liderów organizacji, Bertrand Bisimwa w przemówieniu wygłoszo-
nym 31 marca 2012 r. wezwał prezydenta Ugandy do kontynuowania 
rozmów, prowadzonych pod auspicjami EAC31. B. Bisimwa podkreślił 
silną pozycję Y. Museveniego w regionie i znajomość natury konflik-
tów. Słusznie zauważył również, że ONZ od 15 lat marnotrawi miliar-
dy dolarów na nieskuteczną działalność MONUSCO, a skierowanie 
brygady interwencyjnej do wschodniej części Demokratycznej Repu-
bliki Konga w celu rozbrojenia Ruchu M23 nie załatwi problemów in-
nych grup rebelianckich.

Faktycznie, jedną z najbardziej zorganizowanych grup zbrojnych 
w regionie jest Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo 
(APCLS). Samozwańczy gen. Janvier Karairi stworzył go w proteście 
przeciwko umowie z 23 marca 2009 r. Według danych MONUSCO, 
APCLS liczy od 500 do 1 tys. byłych żołnierzy armii kongijskiej, w więk-
szości należących do grupy etnicznej Hunde, działających we współ-
pracy z rwandyjskimi Hutu z Democratic Forces for the Liberation of 
Rwanda (fr. Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR) 
przeciwko kongijskim Tutsi. W publikowanych w prasie zachodniej 
doniesieniach najczęściej wspomina się o ugrupowaniach tworzonych 
przez kongijskich Tutsi. Jedynie znający dobrze realia konfliktu wła-
ściwie odczytają notkę prasową, taką jak ta z lipca 2010 r., w której 
doniesiono, iż kongijscy rebelianci w prowincji Północne Kiwu zaata-
kowali samolot należący do firmy Goma Express i porwali jednego 
z pilotów, obywatela Indii. Według oficjalnego oświadczenia przedsta-
wiciela armii kongijskiej, atak ten został zorganizowany przez rebe-
liantów z FDLR, organizacji Hutu, działającej na pograniczu Rwandy 
i Demokratycznej Republiki Konga.

30 Museveni: UN missions in Africa make govts lazy, http://newskenya.
co.ke/news/latest/the-daily-nation/museveni-un-missions-in-africa-make-go-
vts-lazy/40gp.67746 [20.04.2013].

31 G. Musinguzi, M23 Appeals to Museveni Over Kampala Talks, http://
allafrica.com/stories/201304021191.html [02.04.2013].
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Trójstronny dialog kongijsko-ugandyjsko-rwandyjski trwa nieprze-
rwanie, choć niejednokrotnie przerywany jest wzajemnymi oskarże-
niami o podsycanie niepokojów; ze strony Rwandy padają najczęściej 
o popieranie przez władze kongijskie rebeliantów Hutu, ze strony DRK 
– o zorganizowaną grabież surowców naturalnych – złota, diamentów, 
drewna, koltanu i ingerencję w sprawy wewnętrzne Konga32.

Choć Rwandzie trudno jest obecnie wycofać się zupełnie z roli je-
dynego skutecznego policjanta, strzegącego spokoju na północnych 
odcinkach swej zachodniej granicy, to jednak prezydent Paul Ka-
game dostrzega konieczność przeprowadzenia skutecznych uregu-
lowań prawnych, związanych z przepływem surowców kongijskich 
przez Rwandę. Bez względu na swe prywatne intencje, zdaje sobie 
z pewnością sprawę z nacisków państw zachodnich i organizacji mię-
dzynarodowych, z którymi wzorowe relacje są dla Rwandy kwestią 
priorytetową.

W związku z tym od stycznia 2011 r. rząd rwandyjski bierze 
udział w programie, mającym na celu śledzenie i kontrolę potencjal-
nych dróg przemytu minerałów, jakie znalazły się w handlu. Rwanda 
od roku 2009 pilotuje także wspomniany już program Certified Mi-
neral Trading Chains (CTC), realizowany we współpracy z Germany 
Federal Institute of Geosciences and Natural Resources33. Ponadto, 
w rozporządzeniu ministerialnym z marca 2011 r. Rwanda oficjal-
nie zakazała na swym terytorium prowadzenia handlu minerałami 
niewiadomego pochodzenia34. 3 listopada 2011 r. ministerstwo zaso-
bów naturalnych Republiki Rwandy podało do publicznej wiadomo-

32 Panel Śledczych ONZ oszacował, iż w latach 1999–2000, w ciągu 18 mie-
sięcy Rwanda zarobiła na handlu kongijskim koltanem 250 mln USD, zob.: 
M. Meredith, op. cit., s. 481.

33 S. Blore, Implementing Certified Training Chains (CTC) in Rwanda, 
Federal Institute of Geosciences and Natural Resources (BGR) 2011, http://
www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Downloads/CTC-Ab-
schlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [07.08.2012].

34 Przestrzeganie tego zakazu realizowane jest m.in. poprzez restrykcyj-
ne kontrole na granicy kongijsko-rwandyjskiej i przy wyjeździe z Rwandy, 
przeprowadzane zwłaszcza wobec osób, które mają w paszporcie pieczątkę, 
potwierdzającą pobyt w DRK.
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ści fakt, iż rząd Republiki Rwandy oficjalnie przekazał do DRK 81 t 
przemyconych minerałów (77 t kasyterytu, 3 t wolframu oraz 612 kg 
koltanu), przejętych przez policję rwandyjską na granicy Rwandy 
i DRK. Przekazanie tych minerałów było próbą udowodnienia moż-
liwości rozwiązywanie wzajemnych problemów bez interwencji spo-
łeczności międzynarodowej.
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THE POLICY OF THE EAST AFRICAN 
COMMUNITY STATES 

IN THE FACE OF THE CRISIS 
IN THE AFRICAN GREAT LAKES REGION

SUMMARY
Keywords: Rwanda, Democratic Republic of the Congo, EAC, crisis in the 

African Great Lakes Region

The conflict in the DRC has continued uninterrupted since 1994 and 
consumed about 5 million victims. Attempts to its completion are so 
far unsuccessful, despite the political commitment of the great po-
wers and the UN forces. East African Community is the regional in-
tergovernmental organization whose members are Burundi, Kenya, 
Rwanda, Uganda and Tanzania. Cooperation within the East African 
Community, which is dominated by the issues of economic develop-
ment is realized also in matters relating to the process of restoring 
peace in the region. The purpose of this article is to present the me-
diation of politicians of the EAC – as the most interested – to restore 
stability in the African Great Lakes Region.
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