
RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2013/46/GUSP 

av den 22 januari 2013 

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 de
cember 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska repu
bliken Kongo ( 1 ), särskilt artikel 6, och 

av följande skäl: 

(1) Den 20 december 2010 antog rådet beslut 
2010/788/Gusp. 

(2) Den 31 december 2012 uppdaterade FN:s säkerhetsråds 
kommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 1533 (2004) om Demokratiska republiken 
Kongo förteckningen över personer och enheter som är 
föremål för restriktiva åtgärder enligt punkterna 13 och 
15 i FN:s säkerhetsråds resolution 1596 (2005). 

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

De personer och enheter som anges i bilagan till detta beslut 
ska läggas till på förteckningen i bilagan till beslut 
2010/788/Gusp. 

Artikel 2 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2013. 

På rådets vägnar 

M. NOONAN 
Ordförande
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BILAGA 

Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 1 

a) Personer 

Namn Alias Födelsedatum och 
födelseort Personuppgifter Skäl 

Datum för 
upptagande på 
förteckningen 

BADEGE, Eric 1971 Enligt en slutlig rapport av den 15 november 2012 från expertgruppen för Demokratiska republiken Kongo har 
överstelöjtnant Eric Badege blivit en samlingsfigur för M23 i Masisi och tillsammans med en annan militär 
ledare agerat befäl vid gemensamma insatser. Dessutom har M23 genom en rad samordnade attacker, som 
utfördes under augusti [2012] av överstelöjtnant Badege, kunnat destabilisera en betydande del av Masisi- 
territoriet. Enligt tidigare kombattanter agerade överstelöjtnant Badege under överste Makengas befäl när han 
iscensatte attackerna. 

31.12.2012 

I sin egenskap av militärbefäl för M23 har Badege gjort sig skyldig till sådana allvarliga överträdelser som att 
använda barn eller kvinnor som måltavlor i situationer av väpnad konflikt. Enligt expertgruppens rapport från 
november 2012 har det ägt rum flera allvarliga incidenter med urskillningslöst dödande av civila, inklusive 
kvinnor och barn. Sedan maj 2012 har Raia Mutomboki under M23:s befäl dödat hundratals civila i en rad 
samordnade attacker. I augusti utförde Badege gemensamma attacker som innefattade urskillningslöst dödande 
av civila. I novemberrapporten från expertgruppen anges att dessa attacker hade iscensatts gemensamt av 
Badege och överste Makoma Semivumbi Jacques. Enligt expertgruppens rapport hade lokala ledare från Masisi 
uppgett att Badege agerat befäl för dessa Raia Mutomboki-attacker på fältet. 

Enligt en artikel av den 28 juli 2012 i Radio Okapi hade förvaltaren av Masisi lördagen den 28 juli förklarat att 
befälhavaren för den andra bataljonen i 410:e regementet vid FARDC-basen Nabiondo hoppat av ca 30 
kilometer nordväst om Goma i Nordkivu. Enligt den förstnämnde satte överste Eric Badege och fler än 100 
soldater på fredagen kurs mot Rubaya, 80 kilometer norr om Nabiondo. Informationen har bekräftats av flera 
källor. 

Enligt en BBC-artikel av den 23 november 2012 bildades M23 när tidigare medlemmar av CNDP som hade 
integrerats i FARDC började protestera mot de dåliga villkoren och lönerna och mot det bristfälliga genom
förandet av fredsöverenskommelsen av den 23 mars 2009 mellan CNDP och Demokratiska republiken Kongo 
som ledde till att CNDP integrerades i FARDC. 

Enligt en IPIS-rapport från november 2012 har M23 deltagit i aktiva militära operationer för att ta kontroll 
över territoriet i östra Demokratiska republiken Kongo. Den 24 och 25 juli 2012 utkämpade M23 och FARDC 
strider för kontrollen över flera städer och byar i östra Demokratiska republiken Kongo. M23 angrep FARDC i 
Rumangabo den 26 juli 2012. M23 fördrev FARDC från Kibumba den 17 november 2012. Den 20 november 
2012 tog M23 kontroll över Goma. 

Enligt expertgruppens rapport från november 2012 hävdar flera f.d. M23-kombattanter att M23-ledare summa
riskt har avrättat dussintals barn som försökt fly efter att ha rekryterats som barnsoldater av M23. 

Enligt en rapport av den 11 september 2012 från Human Rights Watch (HRW), berättade en 18-årig rwandier 
som hade rymt efter att ha blivit tvångsrekryterad i Rwanda för HRW att han bevittnat avrättningen av en 16- 
årig pojke från hans M23-styrka som hade försökt fly i juni. Pojken togs tillfånga och slogs ihjäl av M23- 
soldater medan andra rekryter såg på. Ett befäl inom M23 som gett order om att döda pojken påstås sedan ha 
sagt till de andra rekryterna: ”[h]an ville överge oss,” som en förklaring till varför pojken hade dödats. I 
rapporten anges också att vittnen påstått att minst 33 nya rekryter och andra M23-soldater hade blivit föremål
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Namn Alias Födelsedatum och 
födelseort Personuppgifter Skäl 
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upptagande på 
förteckningen 

för summariska avrättningar när de försökt fly. Vissa bands och sköts inför andra rekryter som ett exempel på 
bestraffning som dessa kunde få. En ung rekryt berättade för HRW: ”[n]är vi var med M23 sade de att [vi kunde 
välja mellan] att stanna med dem eller dö. Många har försökt fly. Vissa hittades, vilket innebar att de 
omedelbart dödades.” 

RUNIGA, 
Jean-Marie 
Lugerero 

Cirka 1960 Enligt ett dokument av den 9 juli 2012, undertecknat av M23-ledaren Sultani Makenga, utsågs Runiga till 
samordnare för M23:s politiska gren. Enligt dokumentet var utnämningen av Runiga motiverat av behovet att 
synliggöra M23:s sak. 

Enligt uppgifter på gruppens hemsida har Runiga utnämnts till ”president” för M23. Hans ledande roll bekräftas 
av expertgruppens rapport från november 2012, i vilken det hänvisas till Runiga som ”ledaren för M23”. 

31.12.2012 

Enligt en artikel i Associated Press av den 13 december 2012 förevisade Runiga Associated Press en förteckning 
över krav som enligt honom kommer att läggas fram för den kongolesiska regeringen. Bland dessa återfinns 
kravet på Kabilas avgång och upplösningen av nationalförsamlingen. Runiga sa att M23 skulle kunna återta 
Goma om möjlighet gavs. ”Och i det här läget kommer vi inte att dra oss tillbaka” berättade Runiga för 
Associated Press. Han uppgav också att M23:s politiska gren som ett förhandskrav för förhandlingar ska återta 
kontrollen över Goma. ”Jag tror att våra medlemmar som befinner sig i Kampala företräder oss. När tiden är 
mogen kommer jag också att vara där. Jag väntar på att saker och ting organiseras, och när Kabila kommer att 
vara där åker jag också dit”, sade Runiga. 

Enligt en artikel i Le Figaro av den 26 november 2012 träffade Runiga Demokratiska republiken Kongos 
president Kabila den 24 november 2012 för att påbörja diskussionerna. I ett annat sammanhang, i en intervju 
med Le Figaro, uppgav Runiga: ”M23 består huvudsakligen av tidigare militärer i FARDC som hoppat av i 
protest mot att överenskommelserna av den 23 mars 2009 inte respekterats.” Han tillade: ”M23:s soldater är 
armédesertörer som hoppat av med vapnen i hand. Nyligen tog vi tillbaka en mängd utrustning från en 
militärbas i Bunagana. Tack vare detta kan vi i dagsläget ta tillbaks territorium varje dag och slå tillbaka 
mot angreppen från FARDC … Vår revolution är kongolesisk. Den leds av kongoleser och den är till för 
det kongolesiska folket.” 

Enligt en artikel i Reuters av den 22 november 2012 uppgav Runiga att M23 hade kapacitet att behålla Goma 
sedan M23:s styrkor fått stöd av kongolesiska soldater från FARDC som gjort uppror: ”Dels har vi en armé som 
är disciplinerad, dels har vi FARDC-soldater som gått över till vår sida. De är våra bröder. De kommer att 
omskolas och användas på nytt. Sen kommer vi att arbeta med dem.” 

Enligt en artikel som publicerades i The Guardian den 27 november 2012 hade Runiga uppgett att M23 skulle 
vägra lyda en uppmaning från regionala ledare vid den internationella konferensen om området kring de 
afrikanska stora sjöarna att lämna Goma för att bana vägen för fredssamtal. Runiga anförde i stället att M23:s 
tillbakadragande från Goma kommer att bli ett resultat av förhandlingarna och inte ett förhandsvillkor för 
dessa. 

Enligt en slutlig rapport av den 15 november 2012 från expertgruppen ledde Runiga en delegation som reste 
till Kampala, Uganda den 29 juli 2012 och slutförde M23-rörelsens 21-punktsdagordning inför de förväntade 
förhandlingarna vid den internationella konferensen om området kring de afrikanska stora sjöarna. 

Enligt en BBC-artikel av den 23 november 2012 skapades M23 när tidigare medlemmar av CNDP som hade 
integrerats i FARDC började protestera mot de dåliga villkoren och lönerna och mot det bristfälliga genom
förandet av fredsöverenskommelsen av den 23 mars 2009 mellan CNDP och Demokratiska republiken Kongo 
som ledde till att CNDP integrerades i FARDC.
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Enligt IPIS rapport från november 2012 har M23 på ett aktivt sätt deltagit i militära insatser för att ta kontroll 
över territoriet i östra Demokratiska republiken Kongo. M23 och FARDC kämpade för kontrollen över flera 
städer och byar i östra Demokratiska republiken Kongo den 24 och 25 juli 2012. M23 angrep FARDC i 
Rumangabo den 26 juli 2012. M23 fördrev FARDC från Kibumba den 17 november 2012. M23 tog kontroll 
över Goma den 20 november 2012. 

Enligt expertgruppens rapport från november 2012 hävdar flera f.d. M23-kombattanter att M23-ledare på ett 
summariskt sätt avrättat dussintals barn som försökt fly efter att ha rekryterats som barnsoldater av M23. 

Enligt en rapport av den 11 september 2012 från Human Rights Watch (HRW) berättade en 18-årig rwandier 
som hade rymt efter att ha blivit tvångsrekryterad i Rwanda för HRW att han bevittnat avrättningen av en 16- 
årig pojke från hans M23-styrka som hade försökt fly i juni. Pojken togs tillfånga och slogs ihjäl av M23- 
soldater medan andra rekryter såg på. Ett befäl inom M23 som gett order om att döda denne påstås ha sagt till 
de andra rekryterna ”[h]an ville överge oss” som en förklaring till varför pojken hade dödats. I rapporten anges 
också att vittnen påstått att minst 33 nya rekryter och andra M23-soldater hade blivit föremål för summariska 
avrättningar när de försökt fly. Vissa hölls bundna och sköts framför andra rekryter som ett exempel på 
bestraffning de kunde få. En ung rekryt berättade för HRW: ”[N]är vi var med i M23 sade de att [vi kunde 
välja mellan] att stanna med dem eller dö. Många har försökt fly. Vissa hittades, vilket innebar att de 
omedelbart dödades.” 

b) Enheter 

Namn Alias Födelsedatum och 
födelseort 

Uppgifter om 
enheten Skäl 

Datum för 
upptagande på 
förteckningen 

Forces 
Democratiques De 
Liberation Du 
Rwanda (FDLR) 

Forces 
Democratiques 
De Liberation 
Du Rwanda 
FDLR 
Force 
Combattante 
Abacunguzi 
FOCA 
Combatant 
Force for the 
Liberation of 
Rwanda 

Fdlr@fmx.de 
fldrrse@yahoo.fr 
fdlr@gmx.net 
Plats: Nordkivu 
och Sydkivu, 
Demokratiska 
Republiken 
Kongo 

Forces Democratiques De Liberation Du Rwanda (FDLR; Demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse) är en 
av de största utländska väpnade grupperna som opererar inom Demokratiska republiken Kongos territorium. 
Gruppen bildades 2000 och har som anges nedan gjort sig skyldig till allvarliga brott mot internationell rätt 
riktade mot kvinnor och barn i väpnade konfliktsituationer i Demokratiska republiken Kongo, inbegripet 
dödande, lemlästande, sexuellt våld och tvångsförflyttning. 

Enligt en rapport från Amnesty International från 2010 om mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken 
Kongo var FDLR ansvarigt för 96 civila dödsfall i Busurguni, i territoriet Walikale. Vissa av offren brändes 
levande i sina hem. 

31.12.2012 

Enligt en rapport från Amnesty International från 2010 om mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken 
Kongo rapporterade i juni 2010 en vårdinrättning i icke-statliga organisationers regi omkring 60 fall per månad 
där flickor och kvinnor våldtagits i territoriet södra Lubero, Nordkivu, av väpnade grupper inklusive FDLR. 

Enligt en rapport från Human Rights Watch från den 20 december 2010 finns det dokumenterade bevis på hur 
FDLR aktivt bedriver barnrekrytering. Human Rights Watch har identifierat minst 83 kongolesiska barn under 
18 år, vissa så unga som 14 år, som tvångsrekryterats av FDLR.
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I januari 2012 rapporterade Human Rights Watch att FLDR-soldater gått till angrepp mot flera byar i Masisi- 
territoriet och då dödat 6 civila, våldtagit 2 kvinnor och fört bort minst 48 personer som man inte vet var de 
befinner sig. Enligt en rapport från Human Rights Watch från juni 2012 angrep FDLR-soldater i maj 2012 
civila i Kamananga och Lumenje i provinsen Sydkivu samt i Chambucha, Walikale-territoriet och byarna i 
området Ufumandu i Masisi-territoriet i provinsen Nordkivu. Under dessa angrepp högg FDLR-soldater med 
machetes och knivar ihjäl dussintals civila, däribland många barn. 

Enligt expertgruppens rapport från juni 2012 angrep FDLR flera byar i Sydkivu mellan den 31 december 2011 
och den 4 januari 2012. I en FN-utredning bekräftas att minst 33 personer, varav 9 barn och 6 kvinnor, hade 
dödats antingen genom att de bränts levande, halshuggits eller skjutits under angreppet. Dessutom hade en 
kvinna och en flicka våldtagits. Av expertgruppens rapport från juni 2012 framgår också att en FN-utredning 
bekräftat att FDLR massakrerat minst 14 civila, varav 5 kvinnor och 5 barn, i Sydkivu i maj 2012. Enligt 
expertgruppens rapport från november 2012 dokumenterade FN minst 106 incidenter med sexuellt våld som 
begåtts av FDLR mellan december 2011 och september 2012. I expertgruppens rapport från november 2012 
noteras att FDLR enligt en FN-utredning våldtagit sju kvinnor, däribland en minderårig, natten till den 10 mars 
2012 i Kalinganya i Kabare-området. FDLR angrep byn på nytt den 10 april 2012 och våldtog tre av kvinnorna 
för andra gången. I expertgruppens rapport från november 2012 nämns också 11 fall av dödande utfört av 
FDLR i Bushibwambombo i Kalehe den 6 april 2012 och FDLR-inblandning i 19 ytterligare fall av dödande i 
Masisi-territoriet, däribland fem minderåriga barn och sex kvinnor, i maj. 

M23 Mouvement du 23 mars (M23) är en i Demokratiska republiken Kongo verksam väpnad grupp som inom 
landets territorium har tagit emot vapen och dithörande materiel, bl.a. rådgivning, utbildning och bistånd som 
rör militär verksamhet. Enligt flera vittnesmål från ögonvittnen får M23 allmän försvarsmateriel från den 
rwandiska militären (RDF) i form av vapen och ammunition, utöver materiellt stöd till stridshandlingar. 

31.12.2012 

M23 har medverkat till och gjort sig skyldig till allvarliga brott mot internationell rätt riktade mot kvinnor och 
barn i väpnade konfliktsituationer i Demokratiska republiken Kongo, inbegripet dödande, lemlästande, sexuellt 
våld, bortförande och tvångsförflyttning. Enligt många rapporter, utredningar och vittnesmål från ögonvittnen 
har M23 gjort sig skyldig till massakrer på civila och till våldtäkter mot kvinnor och barn i olika regioner i 
Demokratiska republiken Kongo. Enligt flera uppgifter har M23-medlemmar begått 46 våldtäkter mot kvinnor 
och flickor, varav den yngsta var 8 år gammal. Utöver uppgifterna om sexuellt våld har M23 även genomfört 
omfattande tvångsvärvningar av barn till grupperingen. M23 uppskattas sedan juli 2012 ha tvångsvärvat 146 
ynglingar och pojkar bara i Rutshuru-området i östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Vissa av offren 
har inte varit äldre än 15 år. 

De illdåd mot civilbefolkningen i Demokratiska republiken Kongo som M23 gjort sig skyldig till har, liksom 
M23:s tvångsvärvningar och mottagande av vapen och militärt bistånd, starkt bidragit till instabilitet och 
motsättningar i regionen och i vissa fall utgjort ett brott mot internationell rätt.
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