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                        CChhèèrree  MMaarriiee--  AAnnnnee    DDEELLAAHHAAUUTT,,    

  

QQuu’’iill  nnoouuss  ssooiitt  ppeerrmmiiss  ddee  vvoouuss  pprréésseenntteerr  

nnoottrree  rraappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  dd’’AAvvrriill  22001100  ddee  nnoottrree  ccoommmmuunnaauuttéé  

MMiilllleennnniiaa  22001155  RRDDCC  GGoommaa  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  vviioollss  lliiééss  aauuxx  ccoouuttuummeess    eenn  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..    

--  LL’’oobbjjeeccttiiff  dduu    pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  eesstt  ddee  cchheerrcchheerr  lleess  ccaauusseess  pprrooffoonnddeess  ddeess  

vviioollss  ffaaiittss  aauuxx  ffeemmmmeess  eett  eennffaannttss  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  ffiieeffss  ccoouuttuummiieerrss..    

--  CChheerrcchheerr  lleess  ppiisstteess  ddeess  ssoolluuttiioonnss    eett  lleess    vvuullggaarriisseerr  aaffiinn  ddee    cchhaannggeerr  lleess  

mmeennttaalliittééss    ccoouuttuummiièèrreess,,  

--  FFaavvoorriisseerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  lleess    ffeemmmmeess  iinnffoorrmmééeess  eett  nnoonn  

iinnffoorrmmééeess,,  

--  CCrrééeerr  uunn  ccaaddrree  ddee  ddiiaalloogguuee  oouu  dd’’éécchhaannggee  dd’’eexxppéérriieennccee  ppoouurr  llee    ggeennrree  

eett  llaa  ddiivveerrssiittéé..  

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  MMiilllleennnniiaa  22001155  RRDDCC  GGoommaa  

mmèènnee  uunnee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ttrraaddiittiioonnss  ccoouuttuummiièèrreess  qquuii  ffaavvoorriisseenntt  lleess  vviioollss  

ffaaiitteess  aauuxx  ffeemmmmeess  eett  aauuxx  eennffaannttss..  

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  MMiilllleennnniiaa  22001155  RRDDCC  GGoommaa    

aa  eeffffeeccttuuéé  pplluussiieeuurrss  ddeesscceenntteess  ssuurr  tteerrrraaiinn  ppoouurr  pprreennddrree    ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess  

ggaarrddiieennss  ddeess  ccoouuttuummeess  ddaannss  ddiifffféérreennttss  ccooiinnss  ddeess  rrééggiioonnss  ddee  ll’’EEsstt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

LLee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  aa  ééttéé  rrééaalliisséé  ppaarr  lleess  

mmeemmbbrreess    ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  MMiilllleennnniiaa  22001155  RRDDCC//GGoommaa..22  

  

FFaaiitt  àà  GGoommaa  llee  0099  mmaaii  22001100..    

                                                                                                        PPoouurr  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  MMiilllleennnniiaa  RRDDCC//GGoommaa  22001155    

                                                                                    MMmmee  CChhaannttaall    MMUUKKAANNTTAARREE  

    

    VViiccee  RReepprréésseennttaannttee  NNaattiioonnaallee..    
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LLEESS    VVIIOOLLEENNCCEESS  LLIIEEEESS    AAUUXX  CCOOUUTTUUMMEESS   

  EENN  RRDDCC  

  

  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

LLeess  ccoonnfflliittss  ppoolliittiiqquueess    qquuii  oonntt    mmaarrqquuéé  llaa  ffiinn  dduu  2200ee  ssiièèccllee  aaiinnssii  qquuee    

llee  ddéébbuutt  dduu  2211ee  ssiièèccllee  eenn  RRDD  CCoonnggoo  oonntt  eennddeeuuiilllléé  llee  ppeeuuppllee  ccoonnggoollaaiiss  ppaarr  

dd’’iinnnnoommbbrraabblleess  aattrroocciittééss..  OOuuttrree    llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddee  ll’’eennttiittéé    

ppoolliittiiqquuee  eellllee--mmêêmmee  ;;  iillss  oonntt  eennttrraaîînnéé  ppaarr  ttoouutt  ssuurr  lleeuurr  ppaassssaaggee  bbeeaauuccoouupp  

ddee  ccoonnssééqquueenncceess  aauu  cchhaappiittrree  ddee  vviioollaattiioonnss  ddeess    ddrrooiittss    hhuummaaiinnss..    

AAuu  nnoommbbrree    ddee  cceess  vviioollaattiioonnss,,  llaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  ss’’eesstt  pprroonnoonnccééee  ssuurr    

ll’’iinnccoommmmeennssuurraabbllee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  ccaass  ddeess  vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess  aaiinnssii  

qquuee  mmuullttiippllee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddee    lleeuurrss  ffoorrmmeess..    

MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ssuurr  llee  mmêêmmee  rryytthhmmee,,  ll’’iimmppuunniittéé  ddee  cceess  vviioolleenncceess  aa  

ccoonnnnuu  uunnee  mmoonnttééee  vveerrttiiggiinneeuussee..  CCee  pphhéénnoommèènnee  aa  eeuu  ddee    ggrraannddss  eeffffeettss  nnoonn  

sseeuulleemmeenntt  lleess  hhoommmmeess  eenn  uunniiffoorrmmeess  oonntt  eexxppllooiittéé    llaa  pprraattiiqquuee  ddeess  

vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess  ccoommmmee  lleeuurrss  bbuuttiinn  ddee    gguueerrrree,,  mmaaiiss  aauussssii  lleess  cciivviilleess  

oonntt  ééggaalleemmeenntt  pprriiss  ggooûûtt  àà  cceett  aaccttee  bbaarrbbaarreess  ssaannss  ddoouuttee  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  

ll’’iimmppuunniittéé  ddee    llaa  ppaarrtt  ddeess  aauuttoorriittééss  jjuuddiicciiaaiirreess,,  ppoolliittiiqquueess  eett    

aaddmmiinniissttrraattiivveess..    

MMaaiiss  nnoouuss  ddeevvoonnss  pprréécciisseerr  qquu’’oouuttrree    ll’’iimmppuunniittéé  oorrcchheessttrrééee  ppaarr  lleess  

aauuttoorriittééss  ccii  hhaauutteess  cciittééeess  ;;  nnooss  ccoouuttuummeess  nn’’yy  ssoonntt  ppaass  ssaannss  lleeuurr  ppaarrtt..  

CCaarr,,  ddaannss  nnooss  mmiilliieeuu  ccoouuttuummiieerrss,,  ppaarrlleerr  ddeess  vviioolleenncceess    sseexxuueelllleess    eesstt  uunn  

ttaabboouu  ppaarr  ccee  qquuee  cc’’eesstt  llaa  ttoouuttee  llaa  sseexxuuaalliittéé..  LLaa  sseexxuuaalliittéé  eesstt  lliiééee  àà  

ll’’iinnttiimmiittéé      qquuii  ffaaiitt  uunnee    ppaarrttiiee  iinnttééggrraallee  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  dd’’uunn    iinnddiivviidduu..  

PPaarrlleerr  ppuubblliiqquueemmeenntt  ddee  llaa  sseexxuuaalliittéé  eesstt    uunn  pphhéénnoommèènnee  rreellaattiivveemmeenntt  

rréécceenntt  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss..  OOnn  nn’’eenn    ppaarrllee  ppaass  oouuvveerrtteemmeenntt  ccaarr,,  ««  uunnee  ffeemmmmee  

oouu  uunn  hhoommmmee  bbiieenn  éédduuqquuéé  nnee  ppaarrllee  ppaass  ddee  llaa  sseexxuuaalliittéé  »»,,  ddiisseenntt  lleess  

ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  ccoouuttuummiieerrss  ccoonnggoollaaiiss..  

MMaaiiss  aabboorrddeerr,,  llaa  qquueessttiioonn  ddee    sseexxuuaalliittéé    eesstt    ddeevveennuu  iinnéévviittaabbllee  

ddeeppuuiiss  lleess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  qquuii  oonntt  ddéécchhiirréé  llee  ppaayyss..  CCaarr  ddaannss  lleess    tteerrrriittooiirreess  

eenn  ccoonnfflliittss,,  lleess  ffeemmmmeess      eett  jjeeuunneess  ffiilllleess    ssoonntt  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  vviiccttiimmeess  
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dd’’aaggrreessssiioonnss    sseexxuueelllleess  ppeennddaanntt  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ooccccuuppééeess  ppaarr  lleess  aaccttiivviittééss    

qquuoottiiddiieennnneess  ccoommmmee  llaa  cchheerrcchheerr    dduu  bbooiiss,,  ddee  ll’’eeaauu,,  dduurraanntt  lleess    vvooyyaaggeess    

ppoouurr  vveennddrree  oouu  aacchheetteerr  ddeess  pprroodduuiittss  ppoouurr  llaa  ssuurrvviiee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ,,  cchheerrcchheerr  

ddee  llaa  nnoouurrrriittuurree    aauu  cchhaammppss……  cc’’eesstt  ccee  llaa  ccoonnddiittiioonn    ddee    llaa  ffeemmmmee  aauu  

CCoonnggoo..    

AAiinnssii  ddoonncc,,  ccoommbbaattttrree  lleess  vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess    cc’’eesstt    aauussssii  lliiéé  àà  llaa    

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess    aattttiittuuddeess  eett  ddeess  hhaabbiittuuddeess    eennttrree    lleess  hhoommmmeess    eett  lleess  

ffeemmmmeess..  OOnn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ttrraannssffoorrmmeerr  lleess  hhaabbiittuuddeess  ddaannss  uunnee  ssoocciiééttéé  ppaarr  

ddeess  ddééccrreettss..    IIll  ffaauutt  pplluuttôôtt  aalllleerr  àà  llaa  bbaassee,,  iill  ffaauutt  iinntteerrrrooggeerr  llaa  ccuullttuurree..      

DDaannss  bbeeaauuccoouupp  ddee  ffaammiilllleess,,  ddaannss  lleess  ééccoolleess,,  aauu  sseeiinn  ddeess    éégglliisseess,,  lleess  

lliieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill  ;;  llaa  pprreessssiioonn  ssoocciiaallee  ccoonndduuiitt  lleess  hhoommmmeess  àà  pprroouuvveerr    lleeuurr  

mmaassccuulliinniittéé,,    mmaaiiss  lleess  ffeemmmmeess  nn’’oonntt  ppaass  dd’’aarrmmeess  ppoouurr  pprroouuvveerr  lleeuurr  

fféémmiinniittéé  ccaarr  bbeeaauuccoouupp  ddee  ccrrooyyaanncceess        llooccaalleess  eemmppêêcchheenntt  llaa  pprréévveennttiioonn    

ddeess  vviioolleess..    

CCeess  ccrrooyyaanncceess  ssee  ffoonntt  mmaanniiffeesstteerr  oouu  ssee    jjuussttiiffiieenntt  ddaannss  ddeess    ttaabboouuss  

eett    ddeess  ssttéérrééoottyyppeess  iissssuuss  ddee  llaa  ccuullttuurree  eemmppêêcchhaanntt  aaiinnssii  llaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ;;  

llaa    pprréévveennttiioonn  aaddééqquuaattee    aaiinnssii  qquuee  llee  ddééccllaanncchheemmeenntt  dd’’uunnee    aaccttiioonn  

jjuuddiicciiaaiirree  ppoouurr  qquueellqquueess  iinnffrraaccttiioonnss  ddee  vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess  eenn  vvuuee      ddee  

ssaannccttiioonnnneerr  lleess    aauutteeuurrss..    

  

II..  LLEESS  EENNTTRRAAVVEESS  

  

  11..  LLee    mmaarriiaaggee  ::  DDaannss  llaa  ppaarrtt  ddee  nnooss  ccoouuttuummeess    iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’ââggee  aabbssoolluu  

oouu  rreeqquuiiss  ppoouurr    ccoonnttrraacctteerr  uunn  mmaarriiaaggee  ddaannss  nnooss  mmiilliieeuuxx  ccoouuttuummiieerrss..  

LL’’aappttiittuuddee  pphhyyssiiqquuee  cchheezz  lleess  ffiilllleess    eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  llaa  mmeennssttrruuaattiioonn  eett  

llaa  ffoorrmmee  ddeess  sseeiinnss..  PPoouurr  llee  ggaarrççoonn,,  iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  cchhaasssseerr    eeffffiiccaacceemmeenntt,,  ssee  

ccoonnssttrruuiirree  uunnee  ccaassee,,……  CCeettttee    pprraattiiqquuee  eennttrraaîînnee  cceerrttaaiinneemmeenntt  ddee  vviiooll  eett  vviiooll  

rrééppuuttéé    àà  ll’’aaiiddee  ddeess  vviioolleenncceess  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmaarriiaaggeess    ffoorrccééss  ppaarr  llaa  

ccoouuttuummee..    

22..  LLee  ccoonnsseenntteemmeenntt    aauu  mmaarriiaaggee  ::  DDaannss  bbeeaauuccoouupp  ddee  nnooss    ccoouuttuummeess,,  

lleess  ééppoouuxx  nnee  ssoonntt  ppaass  aasssseezz  lliibbrreess  ppoouurr    llee  cchhooiixx..  

  CC’’eesstt  ssoonntt  lleess  ppaarreennttss    qquuii  eennttrreenntt  eeuuxx--mmêêmmeess  qquuii  cchhooiissiisssseenntt  lleess  ééppoouusseess  

ppoouurr    lleeuurrss    eennffaannttss..  LLeess  ffiiaannççaaiilllleess  eexxiisstteenntt  rraarreemmeenntt..  OObblliiggaattiioonn  eesstt  ffaaiittee  
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àà  llaa  ffiillllee    ddee  ccoohhaabbiitteerr    aavveecc  llee  ggaarrççoonn    lluuii  cchhooiissii  ppaarr  sseess    ppaarreennttss  eett  vviiccee  

vveerrssaa..  CCee    llaa  ooccccaassiioonnnnee  ééggaalleemmeenntt  llee  vviiooll  eett  llee  mmaarriiaaggee  ffoorrccéé  ssaannss  

ppoouurrssuuiittee  ppaarr  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ccoouuttuummee..    

33..  LL’’eexxcciissiioonn  eett  ll’’éélloonnggaattiioonn  sseexxuueellllee  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ccoouuttuummeess  ::  NNooss  

ccoouuttuummeess  ppeerrmmeetttteenntt    qquuee  lleess  ggrraannddss--mmèèrreess  eett  ttaanntteess    ttiirreenntt  lleess  cclliittoorriiss  àà  

lleeuurrss    ffiilllleess  ppoouurr  llaa  pprrééppaarraattiioonn  aauu  mmaarriiaaggee  aauu  rriissqquuee  ddee  llaa  ccoouuppeerr..  PPoouurr  lleess  

hhoommmmeess    oonn  ffaaiitt  aavvaalleerr  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  ttrraaddiittiioonnnneellss  eett  mmaasssseerr  ll’’aappppaarreeiill  

ggéénniittaall  ppoouurr  llee  rreennddrree  lloonngg  eett  ppuuiissssaanntt  aauu  rriissqquuee    ddee  mmaannqquueerr    ddee  ffeemmmmee  

eenn  mmaarriiaaggee..  CC’’eesstt  llaa  mmuuttiillaattiioonn  sseexxuueellllee  ccoouuvveerrttee  ppoouurr  llaa  ccoouuttuummee..    

  

44..  LLee  lléévviirraatt  eett  llee  ssoorroorraatt  ::  LLeess  ccoouuttuummeess  TTeemmbboo,,  NNyyaannggaa,,  LLeeggaa,,  HHuunnddee,,  

HHaavvuu……  eett  bbeeaauuccoouupp  dd’’aauuttrreess    oobblliiggeenntt  llee  ffrrèèrree  dd’’uunn  ddééffuunntt  dd’’ééppoouusseerr    llaa  

vveeuuvvee  oouu  llaa  ssœœuurr  ddee  llaa  ddééffuunnttee  dd’’ééppoouusseerr  ddeeggrréé  oouu  ddee    ffoorrccee  ssoonn  bbeeaauu  

ffrrèèrree  rreessttéé  vveeuuff..  CC’’eesstt  llee  vviiooll  eett  llee  mmaarriiaaggee  ffoorrccéé..    

  

55..  LLeess  ppyyggmmééeess  pprraattiiqquueenntt  llee  mmaarriiaaggee  ppaarr  éécchhaannggee  ddeess  ssœœuurrss  ::  

MMaarriiaaggee  iinntteerrddiitt,,  vvooiirr  ll’’iinncceessttee..  

  

66..  LLee  rraapptt  ::  PPrraattiiqquuéé  eett  ppeerrmmiiss  ddaannss  bbeeaauuccoouupp  ddee  ccoouuttuummee  eenn  jjuussttiiffiiaanntt  

qquu’’uunnee  ffeemmmmee  qquuii  aa  ppaasssséé  llaa  nnuuiitt  ddaannss  llaa  mmaaiissoonn  dd’’uunn  hhoommmmee  ppaarr  rraapptt  nnee  

ppeeuutt  pplluuss  yy  qquuiitttteerr  ccaarr  eellllee  ddeevviieenntt  ‘‘’’  MMUUZZUUKKAA  ‘‘’’..  ((VViiooll,,  mmaarriiaaggee  ffoorrccéé,,  

ggrroosssseessssee  ffoorrccéé……  ssoouutteennuu  ppaarr  llaa  ccoouuttuummee))..    

  

77..  PPaarr  rraappppoorrtt  aauu  ccoonnsseenntteemmeenntt  àà  ll’’aaccttee  sseexxuueell  ::  DDaannss  nnooss  ccoouuttuummeess,,  

oonntt    eennccoouurraaggee  lleess    ggaarrççoonnss  ddee  ccoouucchheerr  llaa  ffeemmmmee  ppaarr  llaa  ffoorrccee,,  llaa  jjeetteerr    ppaarr  

tteerrrree  ppoouurr  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  ssaa  vviirriilliittéé,,  ccaarr    llaa  ffeemmmmee  nnee  ccèèddee  ppaass  ttoouujjoouurrss  

mmêêmmee  ssii  eellllee  eesstt  dd’’aaccccoorrdd..  ((vviiooll))..    

  

88..  LLaa  ddoott  ::  CC’’eesstt  llaa  ccoonnddiittiioonn  eesssseennttiieellllee  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  mmaarriiaaggee  ddaannss  

nnooss  ccoouuttuummeess..  PPaarr  llee  ssoouuccii  dd’’oobbtteenniirr  llaa  ddoott,,  lleess  ppaarreennttss  ddoonnnneenntt  lleeuurrss  

eennffaannttss  mmêêmmee  ddee  1122  aannss  aauu  mmaarriiaaggee  ((mmaarriiaaggee  pprrééccoocceess,,  iinntteerrddiitt,,  llee  vviiooll,,  

llee  mmaarriiaaggee  ffoorrccéé))..    



 5

99..  LLee  pprrooxxéénnééttiissmmee    ((ssoouutteenneeuurr)),,  pprroossttiittuuttiioonn  ffoorrccééee,,  pprroossttiittuuttiioonn  

dd’’eennffaannttss  ::  DDaannss  bbeeaauuccoouupp    ddee    mmiilliieeuuxx  uurrbbaaiinnss,,  àà  1166  aannss  ccee  ssoonntt  lleess    

ffiilllleess    qquuii  ddooiivveenntt    nnoouurrrriirr  lleeuurrss  ppaarreennttss  ppaarr  lleess    pprroodduuiittss  ddee  llaa  sseexxuuaalliittéé..  

CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  dduuee  àà  llaa  ppaauuvvrreettéé  ddeess  ppaarreennttss  ssaannss    eemmppllooiiss,,  ddaannss  ddeess  

ssiittuuaattiioonnss  ddee  vvuullnnéérraabbiilliittéé..    

  

1100..  LLeess  ssttéérrééoottyyppeess  ::  CCee  ssoonntt  ddeess  pprroovveerrbbeess,,  aaddaaggeess  lliiééss  àà  llaa  

mmaassccuulliinniittéé  ppoouurr  mmiinniimmiisseerr    oouu  ddoommiinneerr  llaa  fféémmiinniittéé  eett    cceellaa  eesstt  eennccoouurraaggéé    

ppaarr  lleess    ccoouuttuummeess    eexx  ::    

--  LLee  RRooii  qquuii  vviioollee  llaa  ffeemmmmee  ddee  ssoonn  cchheeff  ccoouuttuummiieerr  eesstt  uunn  hhoommmmee,,  

--  LLee  RRooii  nnee  vviioollee  ppaass  mmaaiiss  iill  pprreenndd  uunnee  ffeemmmmee,,  

--  LL’’hhoommmmee  eesstt  cchhaasssseeuurr  ((iill  eesstt  lliibbrree,,  ffoorrtt    eett  cchhooiissii  ssaa  pprrooiiee  ccoommmmee  iill  

vveeuutt)),,  

--  LLaa  ffeemmmmee    nnee  ggrraannddiitt  jjaammaaiiss  ((eellllee    nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  pprriissee    aauu  sséérriieeuuxx,,  

eellllee  nn’’aa  rriieenn  àà  ddéécciiddeerr)),,    

--  LLaa  ffeemmmmee  eesstt  uunnee  rriivviièèrree  qquuii  nnee    ss’’ééppuuiissee  ppaass  ((llaa  ffeemmmmee  aa  bbeeaauuccoouupp  

ddee  ttââcchheess  eett  nn’’aa  rriieenn))  eett    oonn  lluuii  ddoonnnnee  ddee  pplluuss  ccaarr  eellllee  nnee  ssee  ffaattiigguuee  

ppaass,,    

--  LLaa  ffeemmmmee  cc’’eesstt  uunnee  vvaacchhee  ((eellllee  aa  llaa  vvaalleeuurr  dd’’uunnee  vvaacchhee  ppoouurr  ssaa  ddoott)),,  

--  LLaa  ffeemmmmee  eesstt  uunn  éélléépphhaanntt  ((vvoouuss  ppoouuvveezz  llaa  ccoouucchheerr  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett    

qquueellqquu’’uunn  dd’’aauuttrree    llee  ffeerraa  ddeemmaaiinn……))..  CCeess    ssttéérrééoottyyppeess    eennccoouurraaggeenntt  

lleess    vviioollss  ddaannss  llee  ffooyyeerr  ssaannss  ppoouurrssuuiittee  jjuuddiicciiaaiirree,,    

--  LLee  rriicchhee  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  ccoonnddaammnnéé  mmaallggrréé  llee  ffoorrffaaiitt  qquu’’iill  ccoommmmeett..  

1111..  LLeess  iinntteerrddiittss  ::  DDaannss  nnooss  ccoouuttuummeess,,  uunnee  ffeemmmmee  qquuii  ssee    rreessppeeccttee  nnee  

ppeeuutt  ppaass  ccoommppaarraaîîttrree  ddeevvaanntt  lleess  hhoommmmeess  ââggééss  mmooiinnss  eennccoorree  ddeevvaanntt  llee  

ttrriibbuunnaall  aavveecc  ssoonn  mmaarrii  ppoouurr  uunnee  qquueessttiioonn    lliiééee  àà  llaa  sseexxuuaalliittéé..  DDee  mmêêmmee,,  

uunnee  ffiillllee    qquuii  aa  ééttéé  vviioollééee  ppaarr    ssoonn  ppèèrree  oouu  ppaarr  ssoonn  ffrrèèrree  nnee  ppeeuutt  ppaass  llee  

ddéénnoonncceerr,,  ccaarr  cc’’eesstt  hhoonntteeuuxx,,  aauu  rriissqquuee    dd’’êêttrree    mmaauuddiittee  oouu    ddee  mmaannqquueerr  uunn  

mmaarrii..    

1122..  LLaa  vviirrggiinniittéé  dd’’uunnee  ffiillllee  ::  DDaannss  nnooss  ccoouuttuummeess  oonn  aaccccoorrddee  bbeeaauuccoouupp  

dd’’iimmppoorrttaannccee  àà  llaa  vviirrggiinniittéé  dd’’uunnee  ffiillllee,,  ccaarr  uunnee  ffiillllee  vviieerrggee  àà  llaa  cchhaannccee  

dd’’aavvooiirr  uunn  mmaarrii  eett  sseess    ppaarreennttss  rreeççooiivveenntt  uunnee  ssuurr  ddoott..    
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UUnnee  ffiillllee  vviioollééee  nn’’aa  ppaass  llaa  cchhaannccee  dd’’oobbtteenniirr  uunn  mmaarrii  ddee    ssoonn  cchhooiixx..  VVooiillàà    

ppoouurrqquuooii  eellllee  ggaarrddee  ssiilleennccee..      

1133..  LLeess  aarrrraannggeemmeennttss  àà  ll’’aammiiaabblleess  qquuii  ffoonntt  ttaaiirree  bbeeaauuccoouupp  ddee  vviioolleenncceess  

sseexxuueelllleess  eenn  ssee  bbaassaanntt  ssuurr  lleess  iinntteerrddiittss    ccii--hhaauutt  cciittééss……  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  

ççaa..    

IIII..  LLEESS  MMYYTTEESS  ::    

    --  LLeess  ggaarrddiieennss  ddeess  ccoouuttuummeess  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  lleess  ffoorrcceess  aanncceessttrraalleess  aa  

ttrraavveerrss  lleess  ddiieeuuxx  qquuii  lleeuurrss  oobblliiggeenntt  ddeess  mmuullttiipplleess  ooffffrraannddeess..  uunnee  ffiillllee    

ooffffeerrttee  àà  cceess  ddeerrnniieerrss    nnee  ppeeuutt  pplluuss  ssee  mmaarriieerr..  EEnn  ccaass  ddee  bbeessooiinn  sseexxuueell  eellllee  

ssee  cchhooiissii  tteemmppoorraaiirreemmeenntt  uunn  hhoommmmee  ddee  ssoonn  cchhooiixx  ‘‘’’  NNAABBIIRRAAYY  ‘‘’’  

IIIIII..  LLEESS  CCAAUUSSEESS  ::  

--  LL’’eexxiisstteennccee  oouu  llaa  ppéérreennnniissaattiioonn  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  ccoouuttuummiieerrss  ;;  

--  LLee  rreettaarrdd  ddaannss  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  ddee  ppaaiixx  ddaannss  ttoouutteess  lleess  

rrééggiioonnss  ddee  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss  eett  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee,,  ddaannss  lleess  ccooiinnss  ooùù  lleess  

vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess  ssee  ccoommmmeenntteenntt  mmaassssiivveemmeenntt  ;;  

--  LLaa  pplluurraalliittéé  ddeess  ttrriibbuuss  eett  ccoouuttuummeess    eenn  RRDDCC  ;;  

--  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  ccoouuttuummiièèrreess  ccoonnttrraaiirreess  àà  llaa  llooii  ;;    

--  LLaa  mmééddiiaattiioonn  oouu  llee  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee    ddeess  ccoonnfflliittss  ;;    

--  LL’’iiggnnoorraannccee  eett  llaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess    ddrrooiittss  ddeess  ffeemmmmeess  ppaarr    eelllleess  

mmêêmmeess  ;;  

--  LL’’iiggnnoorraannccee  eett  llaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  llooiiss  oouu  dduu  ddrrooiitt  ééccrriitt  ccoonnggoollaaiiss  

ppaarr  lleess    aauuttoorriittééss  ccoouuttuummiièèrreess  ;;  

--  LLaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ffeemmmmeess  ::  lleess  ffeemmmmeess  ssoonntt  

ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  uunn  cciittooyyeenn  ddee  sseeccoonnddee  ccllaassssee,,  cceellaa  eesstt  

ééttrrooiitteemmeenntt  lliiéé  àà  llaa  vviioolleennccee  qquu’’oonn  lluuii    iinnfflliiggee..  AAiinnssii  ppaarr  eexxeemmppllee,,  lleess  

rrèègglleess    eenn  mmaattiièèrree  dd’’hhéérriittaaggee  eett  ddee  pprroopprriiééttéé  pprréévvooiieenntt  qquuee  lleess  

ffeemmmmeess  nnee  ppeeuuvveenntt  rriieenn  hhéérriitteerr  ddee  lleeuurr    mmaarrii,,  eelllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

pprroopprriiééttaaiirreess  ddee  lleeuurrss  bbiieennss  nnii  ddee  llaa  tteerrrree  qquu’’eelllleess  ccuullttiivveenntt  ;;  

--  LLaa  ppaauuvvrreettéé  ::  SSoouuvveenntt  ddeess    tteellss  aacctteess  nnee  ssee  pprraattiiqquueenntt  ppaass  ddaannss  ddeess  

ffaammiilllleess  rriicchheess  oouu  ssuurr  lleess  eennffaannttss  ddeess  rriicchheess  ;;  

LLeess  vviioollss  ddeess  mmiinneeuurrss  ((eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  55  aannss))  ppaarr  lleess  ccrreeuusseeuurrss  

ddeess  mmiinneess  eesstt  ccoouurraannttee..  CChheezz  lleess  ccrreeuusseeuurrss  ddee  ll’’oorr,,  ddiiaammaanntt,,  

ccaassssiittéérriittee,,  ……..  DDaannss  lleess  ccaarrrriièèrreess..  CCeess  ccrreeuusseeuurrss  ssoonntt  eennccoouurraaggéé  ppaarr  
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lleess  ffééttiicchheeuurrss  qquu’’iillss  ccoonnssuulltteenntt  ppoouurr  aavvooiirr  llaa  cchhaannccee  ddee  ttoommbbeerr  ssuurr  llaa  

mmaattiièèrree  rreecchheerrcchhééee  ((mmiinneerraaiiss))  eett  qquu’’iillss  ppaayyeenntt  cchheerr..  

LLeess  ffééttiicchheeuurrss  lleeuurrss  rreeccoommmmaannddeenntt  dd’’aalllleerr  ccoouucchheerr  aavveecc  lleess  ppeettiitteess  

ffiilllleess  ddee  mmooiinnss  ddee  55  aannss,,  lleess  vviieeiillllaarrddss  eett  ppaarrffooiiss  llee  ppèèrree  ccoouucchhee  ssaa  

ffiillllee..  CCee  qquuii  nn’’ééppaarrggnnee  ppaass  lleess  cchheerrcchheeuurrss  ddee  ppoouuvvooiirr,,  dd’’aarrggeenntt,,  ……  

IIIIII..  LLEESS  PPIISSTTEESS  DDEE  SSOOLLUUTTIIOONN  

--  LL’’iinnssttaallllaattiioonn    ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  ddee  ppaaiixx  ddaannss    ttoouuss  lleess  ccooiinnss  dduu  ppaayyss  eenn  

vvuuee  dd’’éévviitteerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ccoouuttuummeess  ccoonnttrraaiirreess  àà  llaa  llooii  ddaannss  lleess  

jjuurriiddiiccttiioonnss  ccoouuttuummiièèrreess  ;;  

--  SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  aauuttoorriittééss  ccoouuttuummiièèrreess  ssuurr  llee  rreessppeecctt  ,,  llaa  vvaalleeuurr  

hhuummaaiinnee  eett  lleess  ddrrooiittss  ddee  llaa  ffeemmmmee  ;;  

--  VVuullggaarriisseerr  llaa  llooii  ssuurr  lleess  vviioolleenncceess  sseexxuueelllleess  eenn  vviigguueeuurr  eenn  RRDD  

CCoonnggoo  ;;  

--  LLaa  vvuullggaarriissaattiioonn  ddeess  llooiiss  pprrooccéédduurraalleess    ccoonnggoollaaiisseess  aavveecc  aacccceenntt  ssuurr  llaa  

ccoommppéétteennccee  tteerrrriittoorriiaallee,,  llaa  ccoommppéétteennccee  mmaattéérriieellllee  eett  llaa  ccoommppéétteennccee  

ppeerrssoonnnneellllee,,  llee  ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  llaa  llooii  ffoonncciièèrree,,  llee  ddrrooiitt    ddeess    

oobblliiggaattiioonnss  ;;  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  cchheeffss  ccoouuttuummiieerrss  eett    lleeaaddeerrss  llooccaauuxx  eett    

ddee    ffaaççoonn  ppaarrttiiccuulliièèrreess  aauuxx  ffeemmmmeess  ;;  

--  IIddeennttiiffiieerr  lleess  uuss  eett  ccoouuttuummeess  ddiissccrriimmiinnaattooiirreess    àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ffiilllleess,,  ddee  

mmêêmmee  qquuee  lleess    pprrééjjuuggééss  eett  ssttéérrééoottyyppeess  ccuullttuurreellss  ddee  mmaanniièèrree  àà  

ccoommbbaattttrree  cceeuuxx  oouu  cceelllleess  qquuii  ssoonntt  aatttteennttaattooiirreess  aauuxx  ddrrooiittss  

ffoonnddaammeennttaauuxx  ddeess    ffeemmmmeess  ;;  

--  RReecceennsseerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddiissccrriimmiinnaattooiirreess  ddaannss  lleess  llooiiss  rreellaattiivveess  aauuxx  

ssuucccceessssiioonnss,,  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ((ccooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee)),,  lleess  ddrrooiittss  

ffoonncciieerrss……....  ppoouurr  uunn  cchhaannggeemmeenntt  oouu  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  qquuii  

rréédduuiisseenntt  lleess    ddrrooiittss  ddeess  ffeemmmmeess  ;;  

--  IImmpplliiqquueerr    lleess  OONNGG  nnaattiioonnaalleess    eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aaiinnssii  qquuee  lleess  

hhoommmmeess    éépprriiss  dd’’ééqquuiittéé  eett  ddee  jjuussttiiccee  ddaannss  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  

ffeemmmmeess    ccoonnggoollaaiisseess;;  

--  LL’’éédduuccaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ffiilllleess  aaffiinn  qquu’’eelllleess  ssee    ddéébbaarrrraasssseenntt  ddee  

lleeuurr  ccoommpplleexxee  dd’’iinnfféérriioorriittéé  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  hhoommmmeess  eett  ggaarrççoonnss  eett  

qquu’’eelllleess  pprreennnneenntt  ccoonnsscciieennccee  ddee  lleeuurrss  qquuaalliittééss  ;;    
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--  LL’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ccoonnffeessssiioonnss  rreelliiggiieeuussee  eett    aauuttoorriittééss    ccoouuttuummiièèrreess  

ddaannss  lleess    eeffffoorrttss    dd’’iinnttééggrraattiioonn  dduu  ggeennrree  ddaannss  llaa  ppoolliittiiqquuee,,  lleess  

pprrooggrraammmmeess  eett  pprroojjeettss  ddaannss  llaa  RRDDCC  ;;  

--  ..CCrrééeerr  ddeess  mmaaiissoonnss  ddeess  ffeemmmmeess  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx  rruurraauuxx  uurrbbaaiinnss..  

  

  

                                                                  FFaaiitt  àà  GGoommaa  RRDD  CCoonnggoo,,  llee  0099  MMaaii  22001100  

  

                                                                PPoouurr  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  MMiilllleennnniiaa  22001155  GGoommaa  RRDDCC  

  

                                                                  CChhaannttaall  MMUUKKAANNTTAARREE  

  

        VViiccee  RReepprréésseennttaannttee  NNaattiioonnaallee..  

                    


