
RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/848/GUSP 

av den 16 december 2011 

om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken 
Kongo 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt 
artikel 31.2, 

med beaktande av rådets beslut 2010/788/Gusp av den 
20 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska 
republiken Kongo ( 1 ), särskilt artikel 6, och 

av följande skäl: 

(1) Den 20 december 2010 antog rådet beslut 
2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokra
tiska republiken Kongo. 

(2) Den 12 oktober och den 28 november 2011 uppdate
rade den kommitté som FN:s säkerhetsråd inrättat i en
lighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1533 (2004) 
om Demokratiska republiken Kongo förteckningen över 
personer och enheter som omfattas av restriktiva 
åtgärder. 

(3) Bilagan till beslut 2010/788/Gusp bör ändras i enlighet 
med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

De personer som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas 
till i förteckningen i bilagan till beslut 2010/788/Gusp. 

Artikel 2 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. 

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2011. 

På rådets vägnar 

T. NALEWAJK 
Ordförande

SV 17.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 335/83 

( 1 ) EUT L 336, 21.12.2010, s. 30.



BILAGA 

Förteckning över personer som avses i artikel 1 

Namn Alias Födelsedatum och 
födelseort Personuppgifter Skäl 

Datum för 
upptagande i 
förteckningen 

Jamil MUKULU Professor Musharaf 

Steven Alirabaki 

David Kyagulanyi 

Musezi Talengelanimiro 

Mzee Tutu 

Abdullah Junjuaka 

Alilabaki Kyagulanyi 

1965 

Alternativt födelseda
tum: 1 januari 1964 

Ntoke Village, 

Ntenjeru Sub County, 

Kayunga-distriktet, 

Uganda 

Ugandier 

Chef för de allierade demokra
tiska styrkorna (ADF) 

Befälhavare för de allierade de
mokratiska styrkorna 

Enligt öppna källor och officiella rapporter, inbegripet rapporter från expert
gruppen inom FN:s säkerhetskommitté för Demokratiska republiken Kongo, 
är Jamil Mukulu den militära ledaren för de allierade demokratiska styrkorna 
(ADF), en utländsk väpnad grupp som opererar i Demokratiska republiken 
Kongo och förhindrar avväpning och frivilligt återvändande eller återflyttning 
av ADF-soldater, i enlighet med vad som beskrivs i punkt 4 b i resolution 
1857 (2008). 

12.10.2011 

Hussein Muhammad 

Nicolas Luumu 

Talengelanimiro 

Expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska 
republiken Kongo har rapporterat att Mukulu givit ledarskapsstöd och mate
riellt stöd till ADF, en väpnad grupp som opererar på Demokratiska republi
ken Kongos territorium. 

Enligt många källor, bland annat rapporterna från expertgruppen inom FN:s 
säkerhetsråds sanktionskommitté, har Jamil Mukulu också fortsatt att utöva 
inflytande på politiken, tillhandahållit finansiering och upprätthållit direkt 
befäl och kontroll över ADF-styrkornas verksamhet på fältet, inbegripet kont
roll över kopplingarna med internationella terroristnätverk. 

Ntabo Ntaberi 
SHEKA 

4 april 1976 

Walikale-territoriet 

Demokratiska republi
ken Kongo 

Kongoles 

Befälhavare, Nduma Defence of 
Congo, Mayi Mayi Sheka-grup
pen 

Ntabo Ntaberi Sheka, befälhavare för den politiska grenen av Mayi Mayi 
Sheka, är den politiska ledaren för en kongolesisk väpnad grupp som för
hindrar avväpning, demobilisering eller återanpassning av soldater. Mayi Mayi 
Sheka är en Kongobaserad milis som opererar från baser i Walikale-territoriet 
i östra Demokratiska republiken Kongo. 

Mayi Mayi Sheka har utfört attacker på gruvor i östra Demokratiska republi
ken Kongo, inbegripet övertagandet av Bisiye-gruvorna och utpressning av 
lokalbefolkningen. 

Ntabo Ntaberi Sheka har också begått allvarliga brott mot internationell rätt 
som rör barn. Ntabo Ntaberi Sheka planerade och beordrade en rad attacker i 
Walikale-territoriet mellan den 30 juli och den 2 augusti 2010 för att straffa 
lokalbefolkningen som anklagades för att samarbeta med kongolesiska rege
ringsstyrkor. Under attackerna våldtogs och bortfördes barn samt utsattes för 
tvångsarbete och grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Mayi Mayi 
Sheka-milisen tvångsrekryterar också pojkar och har i sina led barn från 
rekryteringskampanjer. 

28.11.2011
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