DR CONGO: EEN VERSCHIL MAKEN VOOR IEMAND,
MAAKT HET VERSCHIL VOOR HET LEVEN VAN VELEN

Foto enkel ter illustratie

STEL JE EEN JONGEMAN VOOR, laten
we hem Jozef noemen. Jozef woont in
Congo. Toen hij 11 jaar was, werd hij
gedwongen
gewapende

gerekruteerd
militie.
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andere
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van

zijn

vrienden sterven op het slagveld. Duizenden
kinderen

–

jongens

en

meisjes

–

zijn

gerekruteerd of ontvoerd door gewapende
troepen in Congo. Tijdens hun reïntegratie in de maatschappij, worden deze kindsoldaten dikwijls
bekeken als criminelen, terwijl ze in de eerste plaats slachtoffers zijn.
Wanneer de krijgsheer, verantwoordelijk voor de ontvoering van Jozef en andere kindsoldaten
eindelijk gearresteerd wordt, kan men het onderzoek voor het proces starten. Op dat moment
ontmoet Jozef de teams van Advocaten Zonder Grenzen. In samenwerking met lokale organisaties,
kan Advocaten Zonder Grenzen Jozef identificeren als ex-kindsoldaat. We hebben hem uitgelegd
dat zijn voormalige overste gearresteerd was en voor de rechtbank zal verschijnen voor
oorlogsmisdaden. We hebben hem ook uitgelegd dat hij zou kunnen deelnemen aan het proces als
getuige. Jozef en andere kindsoldaten reageren positief op deze vraag: ja, hij zal getuigen.
Advocaten Zonder Grenzen voorziet de nodige assistentie voor Jozef en zijn familie om deel te
nemen aan het proces: de reis naar de rechtbank, en vooral, verzekeren dat hij kan getuigen
volgens de gebruikelijke procedure. Als Jozef getuigt voor de rechters, vertelt hij niet alleen zijn
verhaal maar ook dat van duizenden andere jongens en meisjes die hetzelfde leed meegemaakt
hebben. Zijn getuigenis is niet enkel een bewijs, het is ook een manier om actief deel te nemen
aan het proces. Een beetje later eindigt het proces. Het vonnis luidt: de krijgsheer wordt schuldig
gevonden.
Deze beslissing betekent dat de rechten van de slachtoffers erkend worden en brengt een
duidelijke boodschap: oorlogsmisdaden blijven niet ongestraft. Jozef haalt opgelucht adem bij het
horen van het vonnis. Er werd geluisterd naar zijn verhaal en zijn leed werd erkend. Door zijn
getuigenis met de hulp van Advocaten Zonder Grenzen heeft Jozef niet alleen zijn leven veranderd,
maar ook dat van honderden andere slachtoffers.
Doe een gift van 60 euro om een slachtoffer van
internationale misdaden in de DRC te laten
vertegenwoordigen door een advocaat voor het
Internationaal Strafhof in Den Haag.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR per jaar.
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