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Samenvatting van de aanbevelingen  

• de financiering aanpassen aan complexe crisissen door 
ze flexibeler, duurzamer en toegankelijker te maken voor 
lokale actoren;  

• ondersteuning en evaluatie van holistische en duurzame 
benaderingen (triple nexus) ter ondersteuning van 
bevolkingsgroepen die getroffen zijn door complexe 
crisissen;  

• lokale initiatieven versterken die ijveren voor 
conflictpreventie, vredesopbouw, toegang tot justitie en 
belangenbehartiging. 
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Inleiding 

2021 is een bijzonder moeilijk jaar geweest voor de Congolese bevolking die te kampen had 

met een combinatie van eenmalige en langdurige crisissen. De aanhoudende gewapende 

conflicten, sociaaleconomische kwetsbaarheden en de gevolgen van COVID-19 hebben de 

voedselonzekerheid en de reeds bestaande kwetsbaarheden van gezinnen en 

gemeenschappen ernstig verergerd.   

 

Vijf belangrijke statistieken in 2021 

• De aanhoudende onveiligheid in delen van het land kostte het 

leven aan 1.381 Congolese burgers in de eerste drie kwartalen van 

2021. (ACLED)  
 

• Congo vangt momenteel 5,4 miljoen intern ontheemden op – het 

op één na hoogste cijfer ter wereld. De overgrote meerderheid 

(99%) is gevlucht voor conflicten en geweld in de provincies. 

(IDMC)   
 

• Ongeveer 27,3 miljoen mensen leven in voedselonzekerheid, van 

wie bijna 7 miljoen lijden aan acute honger. (IPC)   
 

• Congo behoort tot de tien landen die wereldwijd het meest 

kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. (ND-

GAIN)  
 

• Het wereldwijde humanitaire plan van de VN voor Congo (2 miljard 

$) werd in 2021 slechts voor 32,5% gefinancierd. Dat is een 

duidelijke neerwaartse trend sinds 2015 (64% financiering) die in 

schril contrast staat met de groeiende toename van de 

geïdentificeerde behoeften. (OCHA)  

 

Het Caritas-netwerk in D.R. Congo is aanwezig in alle provincies van het land - via de 

kerkelijke structuren - en ondersteunt mensen bij het herstel na meerdere crisissen. Caritas 

International Belgium (CI.be) is sinds 1960 actief in D.R. Congo met als doel kwetsbare 

gezinnen te ondersteunen op het vlak van voedselzekerheid, noodhulp, sociale cohesie en 

inkomensalternatieven. Ze doet dat in samenwerking met Caritas Congo, het lokale 

diocesane Caritas en andere internationale Caritas’en.   

Deze publicatie belicht analyses en getuigenissen van het jarenlange engagement van het 

Caritas-netwerk voor gemeenschappen die in crisissituaties leven in D.R Congo. Ze stelt 

passende en duurzame oplossingen voor om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen 

van eenmalige crisissen, volksverhuizingen en wijdverbreide schendingen van rechten.   

 

  

https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://www.internal-displacement.org/countries/democratic-republic-of-the-congo
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-archive/issue-37/en/
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/
https://www.unocha.org/drc
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Lokale verankering en reactievermogen: de pijlers 

van de noodinterventies van Caritas 

De respons van het Caritas-netwerk op noodsituaties is gebaseerd op twee pijlers: lokale 

verankering, waardoor gemeenschappen zich kunnen voorbereiden op crisissituaties, en de 

capaciteit om snel en flexibel in te grijpen bij de getroffen bevolkingsgroepen. De 

toezeggingen in het kader van de 'Grand Bargain' over de plaatsgebondenheid van de hulp 

zouden als kompas moeten dienen om deze humanitaire acties in de DR Congo en elders te 

verbeteren. 

Caritas en de ‘Grand Bargain’- verbintenissen betreffende lokalisatie/ 

plaatsgebondenheid 

De conclusies van de ‘Grand Bargain’ - het proces van hervorming van het internationale 

humanitaire stelsel - in 2016, verplichtten actoren en donoren ertoe de duurzaamheid en 

het evenwicht van partnerschappen met lokale actoren te versterken en de flexibiliteit 

en duurzaamheid van reacties op complexe en frequente crises te vergroten. Het doel? 

Een hulparchitectuur opbouwen die is aangepast aan de toenemende behoeften en 

uitdagingen inzake verantwoordingsplicht tegenover plaatselijke actoren en getroffen 

gemeenschappen.  

In 2019 heeft de Caritas-confederatie een reeks verbintenissen1 goedgekeurd waarin wordt 

uiteengezet hoe Caritas-leden met zowel nationale als internationale mandaten zullen 

werken aan de overdracht van macht en middelen aan lokale actoren en dus in het 

bijzonder aan nationale en diocesane 

Caritas-organisaties. Bijvoorbeeld door 

billijker partnerschappen of meer erkenning 

van en investering in lokale deskundigheid. 

In het verlengde hiervan is het humanitaire 

werk van CI.be in DR Congo gericht op 

partnerschap en wederzijds leren met 

gemeenschappen en lokale partners. De 

bedoeling: hun capaciteit om 

noodsituaties te voorkomen en erop te 

reageren versterken. Naast gerichte 

activiteiten om kwetsbare bevolkingsgroepen 

te ondersteunen en bewust te maken van het 

belang van voedselzekerheid en 

weerbaarheid op economisch en sociaal 

gebied (zie onze analyse van de triple nexus 

in DR Congo hieronder), omvat de steun aan 

gemeenschappen ook risicoanalyses, 

systemen voor vroegtijdige waarschuwing, en 

voorbereiding op en snelle tussenkomt bij 

crisissituaties. 

                                                
1 Caritas Internationalis (2019) Our Commitments to Strengthen Localisation and Partnership in Humanitarian 
Action. 

Het team van Caritas Development Bukavu staat 
bekend om zijn nauwe band met gemeenschappen 
die kwetsbaar zijn voor crises in Zuid-Kivu ©Caritas 

International Belgium 

https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/CI-Position-paper-on-Localisation-_EN.pdf
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/CI-Position-paper-on-Localisation-_EN.pdf
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Paraatheid bij rampen: een wezenlijke basis  

De lidorganisaties van het Caritas-netwerk - nauw verbonden met de lokale bevolking - 

ondersteunen gemeenschappen bij het analyseren van, en het zich beter voorbereiden op 

de talrijke rampen (milieurampen, door de mens veroorzaakte rampen, gezondheidsrampen 

enz.) waarmee zij worden geconfronteerd. Het doel is samen te werken met de 

gemeenschappen om preventieve maatregelen en methodologieën te ontwikkelen op 

basis van plaatselijke deskundigheid, en zo de levensduur van een enkel project of een 

enkele financiering te overschrijden. 

 

Het humanitair alarmsysteem van het Caritas-netwerk in Congo  

Eind 2015 heeft het Caritas-
netwerk in DR Congo een 
humanitair waakmechanisme 
opgezet met de steun van 
UNICEF, het Country Based 
Pooled Fund van de VN 
(CBPF) en OCHA.  

Caritas wil de getroffen 
gemeenschappen betrekken 
bij de crisisanalyse en -
bestrijding en werkt met 
enkele duizenden collega's en 
vrijwilligers in de meest 
afgelegen delen van het land. 
Deze mensen zijn opgeleid 
om een 'alarmsignaal' te 
geven aan de verschillende 
actoren en autoriteiten die 
betrokken zijn bij acute crises 
zoals aardverschuivingen, epidemieën of volksverhuizingen. 

Het werk van de 'waakhonden' van het Caritas-netwerk zorgt ervoor dat betrouwbare en 
geverifieerde informatie over de humanitaire behoeften van afgelegen 
gemeenschappen in de DR Congo, zoals die in Zuid-Kivu, snel wordt doorgegeven aan 
de humanitaire coördinatieorganen (via OCHA). 

Het monitoringsysteem van Caritas bestreek in 2018 ongeveer 2/3 van het nationale 
grondgebied. Vandaag zijn deze structuren nog steeds actief, vooral in de provincies 
Zuid-Kivu en Maniema, met de steun van Caritas Spanje. 

 

 

Het humanitair alarmsysteem van Caritas is actief in de 

meest afgelegen gebieden van het land ©Caritas 

International Belgium 
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Dankzij deze aanpak, zorgt de ontwikkeling van mechanismen voor humanitaire 

waakzaamheid, van participatieve evaluaties op rampenrisico's2 en van lokale 

gemeenschapsorganisatiecomités (CLOC’s - zie onze analyse van het Caritas-model voor 

gemeenschapsbescherming in afgelegen gebieden van Zuid-Kivu hieronder), voor 

verbinding tussen getroffen, geïsoleerde gemeenschappen en humanitaire 

coördinatiestructuren. Op die manier kunnen lokale actoren en bevolkingsgroepen in het 

centrum van de humanitaire hulp worden geplaatst: zij krijgen meer steun, een stem en 

instrumenten om op lange termijn te werken, in overeenstemming met de tweede actielijn 

van de ‘Grand Bargain’.  

“Ik wil mijn gemeenschap dienen en samen 

oplossingen vinden voor de natuurrampen en 

menselijke rampen die ons bedreigen.” 

– Shukuru, gemeenschapsvoorlichter over 

rampenparaatheid, in Luntukulu, Zuid-Kivu 

Door het vrijwillig op zich nemen van de verantwoordelijkheid 

als 'waakhond', CLOC-lid of begeleider kunnen de 

gemeenschappen zich deze methoden ook eigen maken en het 

plaatselijke expertise op dit gebied ondersteunen. De 

betrokkenheid van parochies en plaatselijke autoriteiten bij het 

vaststellen van de behoeften en het formuleren van oplossingen 

volgt een soortgelijke logica. 

Snelle reactie, op basis van lokale verankering 

De maatschappelijke bases van het Caritas-netwerk bieden ook een vruchtbare bodem 

voor het ontwikkelen en aanpassen van snelle en flexibele reacties op veranderende 

humanitaire behoeften. Met name paraatheid en voortdurende monitoring van de 

plaatselijke context maken reacties mogelijk die zijn gebaseerd op de realiteit van 

verschillende kwetsbare bevolkingsgroepen. 

Deze dynamiek bewijst haar waarde in de provincie Zuid-Kivu, waar het Caritas-netwerk 

momenteel een van de weinige maatschappelijke actoren is die over de capaciteit en de 

lokale verankering beschikt om snel multisectorieel te reageren op noodsituaties, of die nu 

verband houden met gewelddadige confrontaties of milieubedreigingen. 

In de praktijk ontvangt Caritas informatie via de verschillende informatiebronnen waarover 

het netwerk beschikt in zelfs de meest afgelegen getroffen gebieden, waardoor het 

rechtstreeks met de plaatselijke gemeenschappen kan samenwerken om hun 

behoeften en geschikte maatregelen te bepalen. Leden van de gemeenschap die door 

Caritas worden begeleid, worden dan de lokale contactpunten voor de snelle respons, die 

bijna altijd wordt georganiseerd via een gerichte distributie van onvoorwaardelijk contant 

                                                
2 Zoals de activiteiten in het kader van het programma gefinancierd door de Europese Unie (ECHO) in Zuid-Kivu 
en Maniema. Meer informatie over Risicobeperking op rampen : https://www.caritasinternational.be/nl/noodhulp-
ontwikkeling/risicobeperking-op-rampen/  

 

Shukuru is door zijn 
gemeenschap voorgedragen 
om de analyse en de 
rampenparaatheid te 
vergemakkelijken in het 
kader van het door de EU 
gefinancierde Caritas-project 
in Zuid-Kivu en Maniema © 
Caritas International Belgium 

https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/noodhulp-en-risicobeperking-voor-slachtoffers-van-gewapende-conflicten-en-extreme-weersomstandigheden-in-de-dr-congo/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/noodhulp-en-risicobeperking-voor-slachtoffers-van-gewapende-conflicten-en-extreme-weersomstandigheden-in-de-dr-congo/
https://www.caritasinternational.be/nl/noodhulp-ontwikkeling/risicobeperking-op-rampen/
https://www.caritasinternational.be/nl/noodhulp-ontwikkeling/risicobeperking-op-rampen/


LOKALE ACTIES, GLOBALE LESSEN 
Nov 2021 – De kwetsbaarheid overwinnen in DR Congo 

 
 

7 
 

geld (CASH)3, en ondersteunen de afstemming op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen 

in hun gemeenschappen. 

“Ook al kennen we de gemeenschappen 

waarmee we samenwerken heel goed, de 

CASH-aanpak geeft de families de kans 

om zelf te beslissen hoe ze hun noden 

zullen invullen.”  

– Charles Kalemaza, Verantwoordelijke 

noodhulp, Caritas Développement 

Bukavu  

 

 

 

De internationale dimensie van het Caritas-netwerk is ook waardevol bij het reageren op 

specifieke crises in DR Congo. Het systeem voor snelle respons van de Caritas-confederatie 

- een gecoördineerd solidariteitsmechanisme tussen diocesane, nationale en internationale 

leden - maakt de financiering en planning van interventies binnen het netwerk 

mogelijk en ondersteunt rechtstreeks de acties van lokale leden ter plaatse. 

 

Het humanitair alarmsysteem van het Caritas-netwerk in Congo  

In mei 2021 is er in de stad Goma, 
in het oosten van de DR Congo een 
uitbarsting van de vulkaan 
Nyiragongo. Wekenlang hebben de 
dreiging van lavastromen en het 
vrijkomen van methaangas in het 
Kivu-meer duizenden gezinnen 
naar naburige steden doen 
vluchten. 

Het internationale Caritas-netwerk 
lanceert onmiddellijk een 
noodoproep om informatie te 
centraliseren, samen met lokale actoren maatregelen te plannen en de nodige 
middelen bijeen te brengen om deze uit te voeren. De nationale vertegenwoordiging 
binnen het netwerk - Caritas Congo - speelt een cruciale coördinerende rol.4 

CI.be, CD Bukavu en Caritas Spanje stellen vast dat veel van de slachtoffers die 
naar Zuid-Kivu zijn gevlucht, slechts beperkte steun hebben gekregen en willen 

                                                
3 Deze succesvolle methodes worden nu ontwikkeld in het kader rampenparaatheid en snelle interventies in 
Zuid-Kivu en Maniema binnen het nieuwe door de EU (ECHO) gefinancierde project van CI.be, CAFOD (Caritas 
Engeland) en Caritas Development Bukavu. 
4 Meer informatie over de interventie van het Caritas-netwerk bij de vulkaanuitbarsting in 
Goma : https://www.caritasinternational.be/nl/noodhulp-ontwikkeling/vulkaanuitbarsting-in-goma-noodhulp-voor-
mensen-op-de-vlucht/  

Caritas International Belgium en Caritas 
Development Bukavu organiseren een 
uitdeling van onvoorwaardelijk geld aan 
ontheemden in Chaminunu, Zuid-Kivu © 
Ophélio Perrot / Caritas International 
Belgium 

© Caritas Goma 

https://www.caritasinternational.be/nl/noodhulp-ontwikkeling/vulkaanuitbarsting-in-goma-noodhulp-voor-mensen-op-de-vlucht/
https://www.caritasinternational.be/nl/noodhulp-ontwikkeling/vulkaanuitbarsting-in-goma-noodhulp-voor-mensen-op-de-vlucht/
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Mensen op de vlucht voor de uitbarsting in Goma en 

gastfamilies hebben een onvoorwaardelijke som geld gekregen 

voor hun dringende behoeftes ©Caritas International Belgium 

bijdragen aan deze golf van solidariteit door een interventie in Nyabibwe, een gebied 
dat deze actoren goed kennen. Met de financiële steun van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking en middelen van CI.be en Caritas Spanje heeft Caritas 
in dit geïsoleerde en verwaarloosde gebied 620 ontheemde gezinnen en 
gasthuishoudens gesteund met onvoorwaardelijk geld, essentiële huishoudartikelen 
en hygiënekits. 

 

 

 

 

 

Betere ondersteuning van plaatselijke humanitaire organisaties en 

structuren 

Ondanks de bewezen deskundigheid en legitimiteit van de lokale humanitaire organisaties in 

de DR Congo, zijn nog jarenlang gezamenlijke inspanningen nodig om de doelstellingen van 

de 'Grand Bargain' te verwezenlijken. Dit houdt in dat de rechtstreekse financiering aan 

lokale actoren wordt verhoogd, en dat de kwaliteit van deze middelen wordt verbeterd 

- langere termijn, flexibeler en genoeg om de basiskosten te dekken. 

Uit de analyse van Caritas blijkt dat lokale humanitaire organisaties, in het bijzonder in DR 

Congo, nog steeds te maken hebben met een aantal bureaucratische en structurele 

belemmeringen om rechtstreeks toegang te krijgen tot nationale 

financieringsbronnen, zoals het door de VN beheerde CBPF.5 In 2020 ging slechts 29% 

van de CBPF-toewijzingen in DR Congo rechtstreeks naar nationale en lokale ngo's.6  Het 

voorbeeld van het humanitaire waaksysteem van Caritas toont aan hoe belangrijk het is dat 

deze gebundelde fondsen plaatselijke initiatieven ondersteunen, dicht bij de betrokken 

gemeenschappen. Daarom is het van groot belang de donoren ervan te overtuigen de 

betrokkenheid van de plaatselijke ngo’s bij het bestuur en het besluitvormingsproces van 

deze organen te bevorderen. Harmonisatie en vereenvoudiging van de administratieve 

                                                
5 Caritas Internationalis (2021) Localisation in Covid-19 - Experience of Caritas national organisations with 

humanitarian funding, partnerships and coordination in the Covid-19 pandemic. 
6 OCHA (2021) DRC Humanitarian Fund : 2020 Annual Report. 

https://reliefweb.int/report/world/localisation-covid19-experience-caritas-national-organisations-humanitarian-funding
https://reliefweb.int/report/world/localisation-covid19-experience-caritas-national-organisations-humanitarian-funding
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/DRC%20HF%202020%20Annual%20Report.pdf
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procedures voor het verkrijgen van deze middelen moeten ook worden aangemoedigd om 

de toegang voor eerstelijnsactoren verder te vergemakkelijken. 

Ten tweede blijkt uit de ervaringen van Caritas op het vlak van noodhulp in de DR Congo, 

dat er op middellange tot lange termijn behoefte is aan ondersteuning van structuren 

voor preventie- en snelle tussenkomst. Daartoe is financiering op langere termijn van 

essentieel belang om de capaciteitsopbouw van eerstelijnsactoren en de eigen inbreng van 

de gemeenschap bij tussenkomsten aan te moedigen. Het belang van het behoud van 

expertise op het gebied van preventie - voorbereiding op rampen, gemeenschapsbewustzijn, 

steun aan plaatselijke leiders, ontwikkeling van alternatieve bestaansmiddelen - moet 

worden benadrukt. 

Tot slot moeten de complexiteit en de snelle ontwikkeling van de huidige crises in de DR 

Congo en elders de donoren ertoe aanzetten een meer flexibele financiering en 

werkwijze te ontwikkelen, waarbij de aanpak van crisissituaties door lokale partners in 

aanmerking wordt genomen. Voor het Belgische kader van humanitaire hulp zou het zinvol 

zijn te kijken naar de mogelijkheid van flexibele fondsen, die momenteel alleen aan 

internationale organisaties worden toegekend, en te analyseren hoe humanitaire ngo's 

hiertoe ook toegang zouden kunnen krijgen. Meer flexibiliteit in de humanitaire begrotingen 

zou een welkome ontwikkeling zijn, zowel wat betreft de besluitvorming, de vereiste follow-

up, als de snelheid van de toewijzing en verdeling van middelen. Deze zouden rechtstreeks 

toegankelijk kunnen zijn voor Belgische ngo's en hun lokale partners. Tegelijkertijd zal ook 

verder moeten worden nagedacht over de vraag hoe de administratieve lasten en de 

financiële risico's voor de lokale partners kunnen worden verminderd. 

 

>AANBEVELINGEN ter ondersteuning van de snelle reactie van plaatselijke actoren 

• Ontwikkelen en beschikbaar stellen van bijkomende, flexibele humanitaire 
financiering op langere termijn om de capaciteitsopbouw van eerstelijnsactoren 
en de eigen inbreng van de gemeenschap in de tussenkomsten aan te moedigen; 

• De administratieve procedures voor het verkrijgen van humanitaire middelen 
harmoniseren en vereenvoudigen, vooral in de context van gebundelde 
middelen, om de toegang voor eerstelijnsactoren te vergemakkelijken; 

• Binnen het Belgische humanitaire kader de kwestie van de flexibele fondsen 
onderzoeken en analyseren hoe humanitaire ngo's hiertoe toegang zouden 
kunnen krijgen; 

• Steunen van innovatieve aanpak op het vlak van humanitaire monitoring en 
verantwoording ten overstaan van bevolkingsgroepen die door meerdere crises 
zijn getroffen; 

• Bevorderen van plaatselijke deskundigheid betreffende preventie en 
rampenparaatheid, door sensibiliseren van de gemeenschappen, ondersteunen 
van plaatselijke leiders en de lokale capaciteit. 
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Caritas’ beschermingsmodel voor gemeenschappen 

in afgelegen gebieden in Zuid-Kivu 

 Het Caritasnetwerk in DR Congo 

is ervan overtuigd dat de 

verdediging van de 

mensenrechten en de consolidatie 

van de sociale cohesie essentiële 

voorwaarden zijn voor de 

inclusieve ontwikkeling van 

gemeenschappen, alsook voor de 

preventie van conflicten die 

schendingen en humanitaire 

noden veroorzaken. De lokale 

gemeenschapsorganisatiecomités 

(CLOC)-methodologie in Zuid-

Kivu, ontwikkeld door Caritas 

Bukavu,  Kasongo en Uvira met 

de steun van Caritas Spanje, 

ondersteunt op gemeenschap 

gebaseerde en 

gecontextualiseerde antwoorden 

op deze uitdagingen voor vrede en 

rechtvaardigheid. 

Lokale gemeenschapsorganisatiecomités (CLOC’s) in de context van 

Zuid-Kivu  

Sinds 2012 steunt het Caritasnetwerk in DR Congo de oprichting van lokale 

gemeenschapsorganisatiecomités (CLOC’s) rond de verdediging van mensenrechten in 

Zuid-Kivu. Met de technische steun van Caritas Spanje hebben Caritas Bukavu en Kasongo 

dit mechanisme kunnen 

ontwikkelen en perfectioneren, 

gesteund door verschillende 

financieringsbronnen (eigen 

fondsen, ECHO, Banco Santander, 

UNDEF, USAID, Baskische 

regering).  

Vandaag begeleidt het 

Caritasnetwerk 40 CLOC’s, die de 

beschermingsnoden van meer 

dan 400.000 mensen in de hele 

provincie Zuid-Kivu dekken. Zij 

worden rechtstreeks door de 

gemeenschappen gekozen en 

hebben onder meer tot taak de 

bescherming van de gemeenschap te coördineren en de gemeenschap te 

vertegenwoordigen bij Caritas en de plaatselijke (civiele en militaire) autoriteiten. 

Presentatie van CLOCs in Kikamba, Zuid-Kivu © Fiston Matabaro / 
Caritas Kasongo 

CLOC-leden voor hun kantoor in Luntukulu, Zuid-Kivu © Caritas 
International Belgique 
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De vaststellingen die het Caritasnetwerk ertoe hebben aangezet deze methodologie in Oost-

Congo te ontwikkelen, zijn talrijk.  

In de eerste plaats de context van instabiliteit die wordt veroorzaakt door conflicten - 

tussen gemeenschappen, binnen het gezin, cultureel, economisch - en door de 

activiteiten van gewapende groepen, die leiden tot meervoudige schendingen van rechten 

binnen gemeenschappen en huishoudens: seksueel en gendergerelateerd geweld 

(vroegtijdig of gedwongen huwelijk, huiselijk geweld, enz.), willekeurige arrestaties, 

afpersing, marteling en wrede behandeling, en schendingen van eigendommen.  

Ten tweede het feit dat deze gebieden een groot aantal land-locked en geïsoleerde 

gebieden omvatten, die buiten het bereik van overheidsdiensten (waaronder justitie) vallen 

en ten prooi zijn aan gewapende groepen. Dit is deels te wijten aan de afstand en de 

onbegaanbare wegen, maar het wordt ook verergerd door een gebrek aan bekwame, snel 

reagerende en betrouwbare overheidsinstanties in deze provincies. Het zijn deze gebieden 

waarop de CLOC-methodologie zich richt.  

Ten derde besteedt Caritas bijzondere aandacht aan de noodzaak om de lokale 

gemeenschappen mondiger te maken om zo de capaciteit en de 

verantwoordingsplicht van de respons te vergroten, zonder een beroep te hoeven doen op 

externe organisaties die minder geworteld zijn in de lokale realiteit (zie onze analyse 

hierboven Lokale verankering en reactievermogen). De toegevoegde waarde van Caritas is 

hier de voortdurende aanwezigheid bij de gemeenschappen, onder meer via banden met 

lokale parochies. 

Autonomie, participatie en duurzaamheid  

Onze analyse bevestigt dat er een sterke nood bestaat aan het creëren en versterken 

van autonome en gecontextualiseerde mechanismen voor 

gemeenschapsbescherming, om zo de betreffende gemeenschappen zoveel mogelijk in 

de rol van “actieve burgers” te plaatsen, die zich verzamelen rond gemeenschappelijke 

reacties op beschermings-, vredes- en justitiekwesties. 

 De CLOC’s worden dus als zodanig 

geconcipieerd vanaf het moment dat zij 

worden opgericht. Na een dialoog 

binnen de gemeenschap over de 

doelstellingen en de basismodaliteiten 

van het comité worden de leden 

gekozen tijdens een Barza-

bijeenkomst: een traditionele 

bijeenkomst die wordt bijeengeroepen 

door het dorpshoofd (of de 

gemeenschapsleider) en waaraan 

vertegenwoordigers van alle sociale 

groepen deelnemen (mannen en 

vrouwen, etnische groepen, 

ontheemden en repatrianten, jongeren, 

mensen met een beperking, 

landbouwers/fokkers/handelaars). Het 

verkozen comité (tussen 7 en 15 leden, 

afhankelijk van de verwachtingen van 

CLOC-leden in Kigulube na hun opleiding over bescherming 

van de gemeenschap © Fiston Matabaro / Caritas Kasongo 
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de gemeenschap) is altijd paritair en het mandaat van een derde van de leden wordt om de 

twee jaar vernieuwd via een nieuwe Barza. 

Deze verankering in reeds bestaande praktijken en besluitvormingspatronen binnen 

de gemeenschap versterkt de legitimiteit en de duurzaamheid van de interventies van 

de CLOC’s. Het is derhalve van belang dat de leden hun rol op vrijwillige basis vervullen. 

Het feit dat het gratis is, beschermt het burgerlijke karakter van deze functie en draagt bij tot 

de duurzaamheid van de activiteiten ondanks de onvoorspelbare externe financiering. In 

sommige CLOC’s worden nieuwe strategieën voor zelffinanciering, zoals 

microkredietcomités of verzekeringen, ontwikkeld om deze duurzaamheid te vergroten. 

De verantwoordelijkheden van de CLOC’s: anticiperen op, voorkomen 

van en reageren op beschermingsrisico’s  

De werkzaamheden van elk CLOC 

worden bepaald middels de opstelling van 

een actieplan voor communautaire 

bescherming (PAPC): een participatief 

proces dat het mogelijk maakt om 

samen met de betrokken 

gemeenschappen de prioritaire 

behoeften inzake de eerbiediging van 

de rechten en het vreedzaam 

samenleven, alsook de mogelijke 

antwoorden daarop, vast te stellen. De 

PAPC dient als basis voor de 

programmering van activiteiten die 

worden uitgevoerd door de CLOC, 

gecoördineerd door leden die door Caritas 

worden opgeleid en begeleid in de 

concepten en praktijken van de 

bescherming van rechten. 

Gesterkt in hun mobilisatievermogen kiezen de CLOC’s vervolgens voor een holistische 

aanpak op basis van vier assen:  

• Bemiddeling bij civiele conflicten 

De leden van een CLOC worden opgeleid in systemische conflictanalyse, waardoor zij 

kunnen optreden als bemiddelaars voor gemeenschappen en huishoudens. Op die manier 

dragen de CLOC’s rechtstreeks bij tot sociale cohesie en vermindering van geweld 

door de vreedzame oplossing van civiele conflicten.  

Elk lid van de gemeenschap kan zich tot de CLOC wenden met een verzoek tot 

bemiddeling. Haar optreden in deze situaties maakt het mogelijk geschillen tussen 

ongelijke partijen te beslechten of de ontaarding in geweld te voorkomen. Bijvoorbeeld 

in het geval van conflicten over de verdeling van grond, schulden of binnen een koppel.  

Waar er geen CLOC’s zijn, zijn het vooral de dorpshoofden die de taak op zich nemen om te 

bemiddelen bij burgerconflicten - een dienst tegen betaling die vaak de meer kwetsbare 

bevolkingsgroepen en vrouwen uitsluit. Volgens een vorig jaar uitgevoerde economische 

impactstudie kan het inschakelen van de plaatselijke autoriteiten voor de beslechting van 

een civiel geschil 50 dollar kosten om een Barza te organiseren of zelfs meer dan 160 dollar 

CLOC organiseert een raadpleging voor de ontwikkeling 
van een PAPC  in Katshungu © Fiston Matabaro / Caritas 
Kasongo 
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in het geval van de politie en formele rechtbanken. De gratis bemiddelingsdiensten van 

de CLOC’s zijn dan ook van essentieel belang in een context waar de toegang tot de 

rechter problematisch blijft, als gevolg van de kosten 

maar ook van het gebrek aan toegang tot het gerecht 

en het isolement van de dorpen. 

"Als we hulp vragen aan de CLOC, weten 

we dat we niet eens 200 frank (minder dan 

10 eurocent) moeten neertellen."  

- Claude, voorzitter van de CLOC in 

Luntukulu 

• Verwijzing en verzorging van slachtoffers  

De CLOC’s zijn er ook op voorzien om slachtoffers van meervoudige vormen van geweld 

(fysiek, seksueel, gendergerelateerd) op te vangen en door te verwijzen naar 

hulpverlening aangepast aan hun noden.  

Het netwerk van hulpbronnen is in deze afgelegen gebieden vaak zwak en veel slachtoffers 

worden ontmoedigd door de afstanden of het gebrek aan informatie. De opleiding van de 

CLOC-leden stelt hen in staat toegang te krijgen (persoonlijk of via gratis 

telefoonnummers) tot de plaatselijke structuren voor medische, psychosociale en 

juridische bijstand. Het is de bedoeling deze dienst ook uit te breiden tot financiële 

structuren. Indien nodig zijn de leden van de CLOC ook beschikbaar om eerste 

psychosociale hulp te verlenen of om familiehulp voor slachtoffers te vergemakkelijken. 

• Mensen sensibiliseren omtrent hun rechten  

De CLOC’s leiden op hun beurt de bevolking op om zichzelf te beschermen tegen 

schendingen van mensenrechten en om zicht tot een CLOC te wenden wanneer zij er een 

nodig hebben. Volgens een enquête die Caritas in 2020 heeft uitgevoerd, is 96% van de 

doelgroepen op de hoogte van de CLOC’s en is 71% op de hoogte van de 

zelfbeschermingsmaatregelen van het PAPC. 

Er worden maandelijks 2 tot 3 

communautaire debatten (gemiddeld 75-100 

personen) georganiseerd, aangevuld met 

radio-uitzendingen, brochures en cartoons, 

over specifieke thema’s die in de PAPC zijn 

vastgesteld, d.w.z. door de gemeenschappen 

zelf. Zo buigen verschillende CLOC’s zich over 

de problematiek van seksueel geweld of zelfs 

de uitbuiting van kinderen en zwangere 

vrouwen in de mijnbouwgebieden. 

De gemeenschappen krijgen vervolgens een 

vorming over hun rechten, de 

rechtsinstrumenten die hen beschermen, de maatregelen voor bescherming en 

zelfbescherming, en de verplichtingen van de autoriteiten. Deze aanpak versterkt de 

capaciteit van burgers als rechtenhouders, en is erop gericht de onderliggende oorzaken 

van schendingen op gemeenschapsniveau aan te pakken, zoals patriarchale normen, 

Claude is voorzitter van het CLOC in Luntukulu, hij 
werd benoemd door de andere leden van het 

comité © Caritas International Belgique 

Bewustmaking georganiseerd door CLOC in 
Lulingu © Fiston Matabaro / Caritas Kasongo 
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taboes of discriminatie. Sensibiliseringsvergaderingen helpen ook om de PAPC’s aan te 

passen aan de realiteit én aan de verwachtingen van de volledige bevolking. 

De oprichting van “mensenrechtenbibliotheken”, waarin belangrijke teksten zoals de 

Congolese grondwet of de handvesten van de VN worden bijeengebracht, zal de CLOC’s en 

de bevolking toegang geven tot juridische referenties wanneer dat nodig is en zal de cultuur 

van de rechtsstaat vergroten. 

• Belangenbehartiging bij autoriteiten en plichtendragers  

CLOC’s spelen ook een cruciale rol als vertegenwoordigers van gemarginaliseerde 

gemeenschappen bij plaatselijke autoriteiten en andere verantwoordelijken. De 

CLOC's laten zich dus leiden door de eisen en ambities van de bevolking om 

pleitbezorgingsactiviteiten uit te voeren die op deze actoren zijn gericht. 

 

"We voelen ons in staat om 

onze gemeenschap van 

dienst te zijn en te 

beschermen" 

- Vumilia et Bungilila, 

CLOC-leden in Luntukulu 

 

 

 

In de loop der jaren zijn de verschillende autoriteiten steeds meer overtuigd geraakt van de 

bijdragen en de legitimiteit van de CLOC’s. Dit vertrouwen komt ook tot uiting in de 

overlegkaders die zijn opgezet: regelmatige bijeenkomsten om terugkerende schendingen 

van mensenrechten aan te kaarten, waar de vertegenwoordigers van de autoriteiten nota 

nemen van de bezorgdheid van de bevolking over de bescherming. Democratisch bestuur, 

aangestuurd door de CLOC’s, is in de meeste van deze verwaarloosde gebieden vaak 

ongekend.  

Er worden ook openbare thematische rondetafelgesprekken georganiseerd en opgenomen, 

onder leiding van plaatselijke journalisten, om de gemeenschappen in staat te stellen de 

autoriteiten vragen te stellen over hun bestuur, met name over specifieke structurele 

problemen (mijnbouweconomie, grondbezit, enz.). 

Een piste naar burgerparticipatie voor kwetsbare Congolese 

gemeenschappen?  

Volgens de ervaring van het Caritasnetwerk wijzen de lessen van de CLOC’s op een echte 

autonome sociale beweging die verschillende mogelijke antwoorden te bieden heeft 

op het gebrek aan representativiteit en zelfbeschermingsvermogen van 

gemarginaliseerde gemeenschappen in Zuid-Kivu en andere gebieden in de DRC.   

Vumilia en Bungilila zijn actieve leden en vrijwilligers van het 

CLOC in Luntukulu © Caritas International Belgique 
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Deze ambitie wordt ondersteund door de duurzaamheid, flexibiliteit, legitimiteit en 

mobilisatiecapaciteit van de comités, die gemeenschappen in staat stellen de 

beschermingsuitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, gezamenlijk maar autonoom 

aan te pakken. Maar gemeenschappen kunnen niet alleen optreden: er zullen ook regionale 

en nationale initiatieven nodig zijn om de structurele economische, sociale en politieke 

oorzaken van conflicten en misbruik op duurzame wijze aan te pakken 

 

 

 

 

 

 

 

>AANBEVELINGEN voor een betere bescherming van de gemeenschappen   

• Focus op de aanpak van conflicten en de onderliggende oorzaken van 
onveiligheid;  

• In het kader van de Belgische samenwerking, de budgetten voor vredesopbouw 
verhogen die al enkele jaren afnemen;  

• Versterking van de politieke en financiële steun aan lokale, nationale en 
regionale organisaties die zich inzetten voor conflictpreventie, vredesopbouw, 
toegang tot justitie en belangenbehartiging;   

• De Congolese staat ondersteunen en verantwoordelijk stellen bij het 
herstellen van het gezag, de toegang tot justitie en de bescherming van 
rechten in afgelegen gebieden van het land, een taak die de CLOC en de 
gemeenschappen niet alleen aankunnen;   

• Voor actoren die actief zijn in Oost-Congo, de comités en organisaties in kaart 
brengen die gemeenschapsgerichte beschermingsstrategieën toepassen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

In partnerschap met 
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Triple nexus in DR Congo: naar duurzame 

oplossingen voor bevolkingsgroepen die getroffen 

zijn door complexe crisissen 

In DR Congo en daarbuiten 

bevordert het Caritasnetwerk 

holistische en systemische 

antwoorden (“triple nexus”) 

om op duurzame wijze 

tegemoet te komen aan de 

noden en verwachtingen van 

bevolkingsgroepen die door 

complexe crisissen worden 

getroffen. Dit is bijvoorbeeld 

het geval in de provincies Zuid-

Kivu en Centraal-Kasaï, waar 

Caritas International België en 

haar partners 

gastgemeenschappen, 

ontheemden en repatrianten 

steunen bij de wederopbouw 

van hun leven en hun 

samenleving.7 

Kwetsbaarheid en meervoudige schokken in Zuid-Kivu en Centraal-

Kasaï 

De provincies Centraal-Kasaï en Zuid-Kivu behoren tot de epicentra van het steeds 

terugkerende geweld en crisissen waarmee de Congolese bevolking te maken krijgt. Deze 

gaan gepaard met elkaar kruisende ontheemdingen en liggen aan de basis van grote noden. 

Een recente opleving van het conflict in Zuid-Kivu blijft grote 

bevolkingsverplaatsingen veroorzaken, terwijl gemeenschappen in Kasaï worstelen om te 

herstellen van de geweldsgolven in 20178 en blijvend geconfronteerd worden met de 

problematiek van de (vaak gedwongen) terugkeer van Congolezen die naar Angola 

gemigreerd of gevlucht waren.9 

In beide regio’s zijn de gevolgen voor zowel de gastgemeenschappen als de ontheemde en 

terugkerende bevolkingsgroepen bijzonder nefast. Tijdens het proces van ontheemding 

moeten huishoudens hun bezittingen achterlaten en komen zij in de gastgebieden vaak in 

behoeftige omstandigheden terecht, net zoals terugkeerders het moeilijk hebben om 

opnieuw in de sociale en economische structuur te worden opgenomen. Deze herhaalde 

                                                
7 Het programma voor humanitaire hulp en veerkracht voor slachtoffers van ontheemding in Zuid-Kivu wordt 
gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking, in partnerschap met Caritas Bukavu; het 
programma voor humanitaire hulp voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Centraal-Kasaï wordt gefinancierd met 
Duitse hulp, in partnerschap met Caritas Duitsland en Caritas Luiza. 
8 Voor meer informatie kunt u terecht op de campagnepagina “Kasai Now” van CI.be en CJP (2017). 
9 Voor meer informatie over de situatie van terugkeerders uit Angola, zie de rapporten van Human Rights Watch 

(2018) en UNHCR (2020). 

Acteurs die door Caritas zijn opgeleid, bereiden hun participatieve 
theatervoorstelling voor. Ze vragen een boerin wat er zoal voor 
spanningen zorgt in haar gemeenschap. © Nyiragongo Ngoma 
Productions / Caritas International Belgium 

https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-en-weerbaarheid-voor-ontheemden-in-dr-congo/
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-voor-kwetsbare-personen-in-kasai/
https://www.caritasinternational.be/nl/campaigns/kasainow-de-stilte-doorbreken/
https://www.hrw.org/news/2018/11/15/angola-stop-abusive-expulsions-migrants
https://www.unhcr.org/news/latest/2020/2/5e29a6a94/hope-anxiety-congolese-refugees-return-home-angola.html
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gedwongen verplaatsingen ondermijnen de ontwikkeling van de gemeenschap en 

verhogen de druk op de reeds precaire gastgemeenschappen. De structuren van 

gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, bescherming en voedselvoorziening zijn 

overbelast, wat leidt tot grote voedselonzekerheid en een aanzienlijke daling van de 

landbouwproductie. Er bestaat ook een verhoogd risico op conflicten over land en 

binnen de gemeenschap. 

 

 

·“We werden uit ons dorp gejaagd. 

Families hebben ons opgevangen in hun 

huizen, maar we beseffen dat ook zij het 

erg moeilijk hebben.”  

- Yalala, ontheemd in Luntukulu in Zuid-

Kivu. 

 

De voorbije jaren hebben klimaat- en natuurrampen, alsook gezondheidscrisissen, deze 

contexten verder onder druk gezet. Bodemerosie, hevige regenval of lange 

droogteperiodes verzwakken de landbouwgewassen - de belangrijkste bron van inkomsten in 

deze provincies - en leiden tot verlies van mensenlevens. De sociaal-economische schokken 

van de Covid-19-pandemie, zoals bewegingsbeperkingen, dalende inkomens of de 

ineenstorting van de sociale cohesie, bleken in DR Congo een herhaling van de recente 

verwoestende ervaringen met de ebola- en cholera-epidemieën. 

Een Triple nexus benadering in DR Congo 

Om deze meervoudige en aanhoudende crisissen aan te pakken, passen CI.be en haar 

partners systemische strategieën toe, waarbij humanitaire acties, ontwikkelingsacties 

en acties ter versterking van de sociale cohesie worden gecombineerd om de 

duurzaamheid van de interventies te versterken, de kwetsbaarheid te verminderen en 

de onderliggende oorzaken aan te pakken. Onder meer aangemoedigd door de OESO-

aanbeveling om de programmering te verbeteren volgens deze “triple nexus”,10 legt Caritas 

International België bijzondere nadruk op veerkracht en preventie, waarbij de capaciteiten van 

de huidige en toekomstige generaties worden versterkt om aan hun noden te voldoen en 

complexe uitdagingen te overwinnen. 

Binnen dit kader investeert het Caritasnetwerk in duurzame oplossingen voor de opvang 

van ontheemden en terugkeerders en legt het een basis voor alle getroffen 

gemeenschappen om bij te dragen aan en te genieten van economisch herstel en 

sociale cohesie. Dit omvat de toepassing van de voorkeursoptie voor de meest 

kwetsbaren (“Leave No One Behind”), hetzij door hen als actoren bij hun eigen ontwikkeling 

te betrekken, hetzij door zich te richten op sociaal en geografisch geïsoleerde 

bevolkingsgroepen. 

                                                
10 OECD (2019), DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus. 

Yalala moest met haar 7 kinderen vluchten 
toen gewapende groepen haar dorp aanvielen.  
©Caritas International Belgium   

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5019
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Caritas’ programma’s zijn bovendien geworteld in ‘lokalisering’ en partnerschap (zie onze 

analyse hierboven Lokale verankering en reactievermogen), met een focus op het opbouwen 

van lokale expertise en capaciteit. De legitimiteit van de nationale Caritas (Caritas Congo) en 

diocesane partners, zoals Caritas Développement in Bukavu, Luiza, en Kasongo, verleent het 

Caritasnetwerk gemakkelijk toegang tot gevoelige gebieden en de mogelijkheid om te 

pleiten bij lokale en provinciale coördinatieorganen. 

Bestrijding van ondervoeding en haar oorzaken 

In Zuid-Kivu en Centraal-Kasaï maakt Caritas gebruik van multisectorale strategieën om de 

voedselsoevereiniteit te versterken van gastgezinnen, terugkeerders en ontheemde 

gezinnen. Zoals het Europees netwerk van humanitaire organisaties (VOICE)11 opmerkt, 

maakt de concentratie op een transversaal thema, zoals voedsel, het gemakkelijker om van 

een humanitaire respons over te stappen op structurele ontwikkelingsacties, en omgekeerd. 

De broze voedselsituatie van gast- en terugkeerderhuishoudens, waarvan sommige hun 

landbouwproductie zijn kwijtgespeeld, illustreert de relevantie van een geïntegreerde aanpak 

om de middelen en capaciteiten van gemeenschappen te herstellen en te consolideren 

wanneer zij worden geconfronteerd met weerkerende schokken.  

Op korte termijn stelt de verdeling van onvoorwaardelijk cash geld de gezinnen in staat 

hun voedseluitgaven te dekken en toegang te krijgen tot basisdiensten. Huishoudens 

worden geïdentificeerd op basis van hun mate van ondervoeding en hun samenstelling. Hun 

noden worden geëvalueerd in samenwerking met de dorpsleiders en de gemeenschappen 

zelf. Het ontvangen kapitaal stelt de gezinnen ook in staat landbouwactiviteiten te ontwikkelen 

(bijvoorbeeld voor het houden van kleinvee, het starten van een klein bedrijf of het vervoeren 

van voedsel) en zelfs spaar- en kredietgroepen op te richten om de bredere plaatselijke 

economie te ondersteunen.  

Daarnaast bouwt Caritas aan de veerkracht van gemeenschappen op de middellange en 

lange termijn door duurzame voedselsystemen te ondersteunen en gezonde voeding 

te bevorderen. In Zuid-Kivu organiseerde Caritas de distributie van 

landbouwproductiemiddelen, waaronder zaaigoed (bonen, maïs, soja, aardnoten) en 

gereedschap, om 1.200 teruggekeerde gezinnen in staat te stellen hun landbouwproductie 

weer op te starten. Steun en opleiding van huishoudens in agro-ecologische praktijken12 

heeft ook de ontwikkeling van tuinen rond huizen bevorderd, waardoor lange en soms 

gevaarlijke reizen naar de velden worden vermeden en de te bebouwen ruimte wordt 

                                                
11 VOICE (2019), NGO's Perspectives on the EU's Humanitarian - Development - Peace Nexus. 
12 Om meer te weten over de voordelen van agro-ecologie, zie Coalitie Tegen de Honger (2021) Agro-ecologie 
als motor om voedselsystemen te transformeren. 

Met cash-vouchers kunnen gezinnen op het platteland van Bitale in Zuid-Kivu zich in hun basisbehoeften voorzien 
en investeren in hun boerderijen (door bijvoorbeeld zaden aan te kopen). ©Caritas International Belgium 

https://reliefweb.int/report/world/voice-report-ngos-perspectives-eus-humanitarian-development-peace-nexus
https://www.coalitioncontrelafaim.be/nl/publications/agro-ecologie-als-motor-om-voedselsystemen-te-transformeren/
https://www.coalitioncontrelafaim.be/nl/publications/agro-ecologie-als-motor-om-voedselsystemen-te-transformeren/
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gemaximaliseerd, waardoor er voedsel beschikbaar werd voor zowel eigen consumptie als 

verkoop. In Centraal-Kasaï werden er 1.800 gezinnen gevormd in gezondere en voedzamere 

manieren van voedselbereiding, waardoor de chronische ondervoeding die de regio al 

tientallen jaren teistert, kan worden overwonnen. 

 

De resultaten van deze holistische strategieën ter bestrijding van voedselonzekerheid, die 

ook sectoroverschrijdende samenwerking13 omvatten, bevestigen een verbetering van de 

voedingstoestand van de gemeenschappen, vooral bij kinderen, met name door de 

toename tot drie maaltijden per dag, een gezondere en meer gediversifieerde 

consumptie, alsook de mogelijkheid om over een voedselvoorraad te beschikken 

indien er zich opnieuw een crisis voordoet. Een goed beheer van de hulpbronnen en een 

betere oogst verhoogt niet alleen de opbrengsten en dus het inkomen na verkoop, 

maar voorkomt ook dat men afhankelijk is van de markten, waar de opbrengsten vaak 

onregelmatig zijn omwille van het geweld, klimaatschokken en gezondheidsbeperkingen.  

 

Versterking van de dialoog en de sociale cohesie 

De inclusie van kwetsbare groepen, sociale cohesie en vrede, zijn essentiële grondslagen 

voor duurzame ontwikkeling in deze onstabiele contexten, hoewel deze “derde pijler” van 

de triple nexus nog steeds het voorwerp is van veel sectoraal debat.14 Waar de context het 

toelaat, werkt Caritas aan een op de gemeenschap gebaseerde aanpak die een vreedzame 

en veilige omgeving bevordert (“positieve vrede”), gebaseerd op de perspectieven van 

de mensen zelf. 

                                                
13 Zo steunt het consortium met Caritas Congo in Centraal-Kasaï het herstel van de landbouw, alsook de bouw 
van gezondheidscentra en waterputten. 
14 Voor een overzicht van deze debatten zie de analyses van het IASC (2020) Issue paper: Exploring peace 
within the Humanitarian-Development-Peace Nexus (HDPN). 

 

Een kookdemonstratie georganiseerd in 
Kande, Kasaï-Central. © Simon 

Balawebe / Caritas International Belgium   

Deelnemers aan landbouwopleidingen in Karega, Zuid-
Kivu. © Ismael Maisha / Caritas International Belgium 

https://reliefweb.int/report/world/issue-paper-exploring-peace-within-humanitarian-development-peace-nexus-hdpn
https://reliefweb.int/report/world/issue-paper-exploring-peace-within-humanitarian-development-peace-nexus-hdpn
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Dit betekent luisteren naar de doelgroepen in al hun diversiteit, ongeacht hun etniciteit, 

godsdienst of ontheemdingsprofiel. Caritas betrekt alle geledingen van de bevolking vanaf het 

begin bij het project en zet verantwoordingsmechanismen op, zoals gemeenschapscomités,15 

om prioriteiten te bepalen en de reacties aan te passen aan de lokale dynamiek: cruciale 

fundamenten van de humanitair-ontwikkeling-vredesnexus. In Centraal-Kasaï, bijvoorbeeld, 

waren het de vrouwen die hulp kregen, wat als een ingang werd gezien om koppels bewust 

te maken van een rechtvaardig beheer van kapitaal en macht binnen het gezin. 

In de overtuiging dat geweld en terugkerende spanningen moeten worden voorkomen, draagt 

het Caritasnetwerk ook bij tot een vreedzaam samenleven van de verschillende 

gemeenschappen die door onveiligheid worden getroffen. In Zuid-Kivu heeft Caritas jongeren 

gevormd in participatief theater, waarbij acteurs rollenspelen opvoeren en het publiek 

uitnodigen om te discussiëren over onderwerpen die gebaseerd zijn op hun dagelijkse 

ervaringen (bijvoorbeeld conflicten over land, geweld tegen vrouwen, discriminatie). 

Deze gemeenschapsgerichte praktijken combineren we met bemiddelingswerk door de 

plaatselijke gemeenschapsorganisatiecomités (CLOC) die door Caritas Spanje worden 

gesteund, én met een dialoog met de plaatselijke autoriteiten rond gendervraagstukken, 

schendingen van mensenrechten, transparantie en vreedzame conflictresolutie. 

 

 

Onze analyses tonen aan dat wanneer inspanningen op het gebied van integratie, 

conflictanalyse en vredesopbouw gekoppeld worden aan humanitaire en 

voedseldoelstellingen, de oorzaken van kwetsbaarheid, sociale uitsluiting en 

wijdverbreide schendingen in de doelgemeenschappen in Zuid-Kivu en Kasai-

Centraal kunnen weggenomen worden. Uiteindelijk vormen zij de essentiële pijlers voor 

gemeenschappen om zich van crisissen te herstellen en te bouwen aan een meer 

rechtvaardige, meer duurzame en meer solidaire realiteit. 

 

                                                
15 De leden van dit comité worden gekozen uit de verschillende sociale lagen van de gemeenschap, namelijk: 
terugkeerders, ontheemden en gastgezinnen, plaatselijke autoriteiten, het middenveld, vertegenwoordigers van 
verschillende etnische en religieuze groepen, enz. De samenstelling van dit comité is paritair. 

Jongeren die door Caritas werden opgeleid om 
gemeenschappen in Bitale in Zuid-Kivu te sensibiliseren, 
organiseren participatieve theatervoorstellingen met ‘sociale 
cohesie’ als thema. ©Nyiragongo Ngoma Productions / Caritas 
International Belgium 

Het sensibiliseren over goede kook- en eetgewoontes 
maakte het in Centraal-Kasai ook mogelijk om het 
probleem van inkomstenbeheer binnen een koppel aan te 
pakken. ©Charles Djoko / Caritas International Belgium. 
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>AANBEVELINGEN voor het operationaliseren van de triple nexus-aanpak 

• In het kader van de Belgische samenwerking een operationele leidraad 
ontwikkelen die de visie en rol van België toelicht bij het realiseren van de triple 
nexus;   

• Nadenken over de financieringsmogelijkheden op lange termijn en de 
verbanden tussen de financiële instrumenten van de Belgische samenwerking 
(MED, DGD);  

• Een "positieve vrede"-benadering stimuleren binnen de definitie van de triple 
nexus. Die wordt opgevat als een op de gemeenschap gebaseerde en bottom-
upbenadering die de onderliggende oorzaken van conflicten aanpakt;   

• Ondersteuning en evaluatie van programma's die de triple nexus gebruiken 
als een benadering om bevolkingsgroepen te ondersteunen die getroffen zijn 
door complexe crisissen;   

• De rol van lokale partners van de Belgische samenwerking en het 
maatschappelijk middenveld bevorderen bij het realiseren van de triple nexus 

• Agro-ecologie ondersteunen als een veerkracht-hefboom voor 
plattelandsgemeenschappen en -gezinnen die met meerdere crisissen worden 
geconfronteerd.   

Voor meer informatie zie de eisen van de leden van 11.11.11 (2021) Triple Nexus : How 
Humanitarian, Development and Peace Actors can Work Together.  

 

https://11.be/sites/default/files/2021-06/11paper-TripleNexus-juni-2021.pdf
https://11.be/sites/default/files/2021-06/11paper-TripleNexus-juni-2021.pdf
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