Image not found or type unknown

Relatório da liberdade religiosa

Sudão do Sul
Manteve-se / Inalterado

Religião
Cristãos : 61.2%
Religiões tradicionais : 32.2%
Muçulmanos : 6.1%
Outras : 0.5%

População

Superfície

12.733.000

658.841 Km2

Disposições legais em relação à liberdade religiosa e
aplicação efetiva
O Acordo de Paz assinado em Agosto de 2015 pelo Presidente do Sudão do Sul Salva Kiir e pelos grupos rebeldes[1]
estipulava que, 18 meses após o estabelecimento do Governo Transitório de Unidade Nacional, haveria uma nova
Constituição que incluísse os pontos do acordo inicial. Em Novembro de 2017, o governo aprovou uma versão preliminar
da Constituição, conhecida como Projeto-Lei de Alteração Transitória da Constituição.[2] Na altura em que escrevemos,
nenhumas emendas do Acordo de Paz foram incorporadas na Constituição.[3]
A atual Constituição transitória, ratificada no Dia da Independência (9 de Julho de 2011) e subsequentemente revista em
2013 e 2015, consagra no artigo 8.º a separação entre religião e Estado, e garante que todos os grupos religiosos são
tratados com igualdade. O artigo 23.º detalha os direitos religiosos no país.[4]
Em geral, há um grau elevado de tolerância na sociedade para com os grupos religiosos e os grupos cristãos e
muçulmanos partilham iniciativas comuns. Os grupos religiosos conseguem registar-se junto do Ministério dos Assuntos
Humanos através da Comissão de Ajuda e Reabilitação.[5]
Recentemente, a Autoridade Nacional da Comunicação implementou um pagamento anual de US$ 5.500 que cada uma
das nove estações de rádio filiadas na Rede Católica de Rádios deve fazer.[6] Não se sabe se estes custos se aplicam a
outras estações confessionais, mas, nesse caso, esta taxa muito elevada ameaça a viabilidade económica das estações
de rádio católicas existentes.

A situação de segurança em diferentes partes do país deteriorou-se muito durante o período abrangido pelo actual
relatório. Apesar de acordos de tréguas e paz, a paz duradoura e significativa está muito longe da realidade da maior
parte dos sudaneses do sul, com várias liberdades básicas em risco diariamente. Além disso, os líderes políticos e os
responsáveis governamentais são frequentemente acusados de não protegerem a população civil.
A actual situação de segurança do Sudão do Sul nos últimos anos, além de ser muito grave, tem imensas implicações
no discurso de liberdade dos grupos confessionais. Nos últimos anos, ocorreram inúmeros massacres e atrocidades no
país em que os agressores gozaram frequentemente de total impunidade. Entre 50.000 e 300.000 pessoas morreram no
conflito armado ao longo dos últimos quatro anos.[7]
Os grupos e as organizações confessionais estão na frente da ajuda oferecida às pessoas deslocadas e às vítimas e
feridos do conflito armado. As igrejas e outros locais de culto servem muitas vezes de santuários para milhares de
pessoas que fugiram das suas casas.
A insegurança prevalecente, o estado de direito deteriorante e a ampla disponibilidade de pequenas armas permitem
que ladrões armados e criminosos ataquem casas paroquiais, veículos de igrejas, conventos, agências religiosas e
presbitérios. De acordo com investigação realizada por uma estação de rádio local, cerca de 40 líderes religiosos foram
mortos entre 2013 e 2017.[8]
Dada a falta de ética no governo e entre a elite política no Sudão do Sul, onde as forças de segurança são suspeitas de
serem responsáveis por dois terços das violações de direitos humanos,[9]os líderes religiosos são muitas vezes os
únicos actores sociais com autoridade moral credível, capazes de desafiar os que estão no poder e de denunciar actos
de violência e injustiça. Este papel profético põe em perigo a segurança pessoal dos líderes religiosos que falam.[10]
Alguns líderes religiosos evitaram a celebração do Dia Nacional de Oração convocado pelo Presidente, acusando-o de
ser uma das causas do actual conflito armado.[11]

Incidentes
A Rádio Bakhita, uma estação de rádio sediada em Juba, foi assediada várias vezes por seguranças depois de ter
emitido uma homilia de um sacerdote católico de topo que criticou fortemente o governo e a oposição.[12]
Um sacerdote pertencente à diocese de Mundri da Igreja Episcopal do Sudão foi detido, torturado e executado,
alegadamente por ordem do governador do estado, depois de ser acusado de dar alimentos às unidades de um
movimento rebelde conhecido como Movimento de Libertação do Povo do Sudão na Oposição (SPLM-IO).[13]
As autoridades locais no estado de Gbudue encerraram uma igreja chamada Igreja Católica de Gundeti Mbori, em
Genezareth, acusando-a de operar irregularmente e de falsa filiação na Igreja Católica Romana. Os líderes religiosos
locais foram alegadamente pedir a pacientes seropositivos da congregação que deixassem de tomar a sua medicação.
[14]

Um leigo catequista encarregado da capela de Mondikolok na paróquia católica de Lomin (condado de Kajo-Keji) foi
morto juntamente com outras quatro pessoas durante confrontos entre forças governamentais e da oposição. De acordo
com fontes da igreja, ele trabalhava para o diálogo e reconciliação entre partidos em guerra.[15]
Três clérigos da Igreja Episcopal do Sudão foram mortos no início de 2017. O Reverendo Simon Kwaje, um sacerdote
que trabalhava na Catedral Emanuel, foi encontrado morto na vila de Yei a 12 de Março de 2017. Os motivos por trás do
homicídio e a identidade dos atacantes são desconhecidos.[16] O Reverendo Wilson Tatawa foi morto a 26 de Março de
2017 na aldeia de Kundi, no condado de Mundari East, estado de Amadi.[17] O Reverendo Mathew Mangok Alek foi
morto a tiro por homens armados desconhecidos a 18 de Abril de 2017, na aldeia de Gargar, estado de Tonj, quando
viajava na estrada entre Tonj e Mapel.[18]
Joel Mwendwa, um bispo evangélico de origem queniana, foi morto com uma catana no subúrbio de Munuki, Juba, às

primeiras horas de 24 de Junho de 2017. O atacante foi detido pela polícia e acusou o sacerdote de o perturbar
constantemente com actividades barulhentas na igreja.[19]
A coordenadora do Departamento Justiça e Paz da diocese católica de Wau foi detida depois de participar numworkshop
organizado pela ONU sobre direitos humanos para militares onde três oficiais morreram de intoxicação alimentar. Não
são claras as acusações precisas que lhe são feitas.[20]
A 5 de Fevereiro de 2018, um sacerdote católico queniano da diocese de Tombura-Yambio foi expulso pelas autoridades
do estado de Tombura depois de uma ordem emitida pelo Ministro Joseph Marko Wanga Bilali. O missionário foi
colocado num avião para o Quénia.[21] Uma declaração subsequente do bispo local acusou as autoridades do estado de
Tombura de maus-tratos e tortura ao clero e de fazerem falsas acusações contra o sacerdote.[22] Vários sacerdotes
foram detidos ao mesmo tempo, mas mais tarde foram libertados.
A 24 de Abril de 2018, um trabalhador humanitário ao serviço da Agência Adventista de Desenvolvimento e Ajuda
(ADRA) foi morto por homens armados desconhecidos que atacaram o seu veículo.[23]

Perspectivas para a liberdade religiosa
Enormes violações de direitos humanos, incluindo massacres de civis inocentes, deslocações forçadas, recrutamento de
crianças-soldado, violação como arma de guerra e outros crimes, continuam a ocorrer no Sudão do Sul. Os agressores
atuam com total impunidade, aproveitando-se da situação de segurança que se deteriorou seriamente. As suas ações
são muitas vezes encobertas por grupos políticos, forças de segurança, grupos rebeldes ou outros círculos influentes.
Os civis estão em grande medida desprotegidos dos abusos. O governo permanece altamente ineficiente e
extremamente tendencioso, mostrando pouco desejo de mudança social. Figuras do governo e outros políticos atuam
contra os líderes religiosos que são críticos das políticas públicas e de práticas desonestas.
Muita da violência e agitação no Sudão do Sul é claramente atribuível a fatores políticos e étnicos, mas há também uma
dimensão religiosa. Os grupos confessionais sofrem enormemente por tomar uma posição moral contra as atrocidades.
Há poucas hipóteses de melhoria no futuro imediato.
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