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– carriers of hope

PRESSEMELDING

	  

Granatnedslag og kamper nær norskbygget sykehus i Goma, DR Kongo  
 
Det rapporteres om kraftige kamper like i utkanten Goma mellom M23 og den kongolesiske hær. 
Flyktningeleiren Mugunga camp III, der JOIN good forces driver en nødhjelpsarbeid gjennom sin lokale 
partner, er nå evakuert etter at flere granater falt ned nær leiren. Over 4000 flytninger fra denne leiren har 
flyktet inn i Goma og mot Sake. Det rapporteres at taller på internflyktninger stadig øker, time for time. 
  
Samtidig som dette pågår er FNs generalsekretær Ban Ki-moon og sjefen for Verdensbanken i Goma, 
DR Kongo. De har der blant annet besøkt Heal Africa Hospital der JOIN good forces har reist en stor ny 
paviljong med midler fra Norges utenriksdepartement.  
 
M23 erklærte tidligere i dag våpenhvile under besøket av Ban Ki-moon og hans følge. Men flere granater 
har i dag falt i området nær Kyeshero Hospital. Det norske utenriksdepartementet bevilget 54 millioner til 
å bygge sykehuset, som er et spesialsykehus for voldtatte kvinner. Sykehuset åpnet i november i fjor 
dagen før M23 angrep Goma. FNs store MONUSCO styrke har siden den tid fått utvidet sitt mandat og 
den Afrikanske Union sender i disse dager soldater til Goma. M23 har ønsket FN styrken velkommen 
med å erklære krig. 
 
Det rapporteres i dag på ulike lokale radiokanaler i Goma om 3-4 omkomne og mange sårede. Dette er 
ikke bekreftede meldinger og situasjonen er svært uoversiktlig. Det er også usikkert om det er M23 som 
står bak eller om dette er andre grupper som utnytter den urolige situasjonen. 
 

Stort behov for humanitær bistand 
Det letes nå etter områder i Goma sentrum for å kunne samle flyktningene som nå strømmer inn mot 
byen. Sivilbefolkningen er i desperat behov for beskyttelse, husly, tilgang til helsetjenester, vann og 
latriner. Mattilførselen begynner å bli et stort problem ettersom aksen Goma-Ritshuru nå er lammet og 
all varetransport denne veien forhindret på grunn av kampene. 

JOIN good forces er sterkt bekymret for situasjonen til sivilbefolkningen i og rundt Goma. Våre lokale 
partnere er i en svært farlig og krevende situasjon.   
 
 
 
 
For mer informasjon ta kontakt med: tore@joingf.no	  


