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Conflictele din Sudan și cenzurarea ulterioară a presei  

Rezoluţia Parlamentului European din 10 octombrie 2013 referitoare la conflictele 

violente din Sudan și cenzurarea ulterioară a mass-mediei (2013/2873(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Sudan și din Sudanul de 

Sud, 

– având în vedere declarația din 30 septembrie 2013 a purtătorului de cuvânt al 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate referitoare la violențele înregistrare în timpul protestelor care au loc 

în prezent în Sudan, 

– având în vedere declarația din 27 septembrie 2013 a purtătorului de cuvânt al Biroului 

Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, în care acesta îndemna la 

reținere având în vedere pierderea de tot mai multe vieți omenești în cadrul protestelor 

legate de subvențiile la carburanți, 

– având în vedere raportul din 18 septembrie 2013 al expertului independent al Consiliului 

ONU pentru Drepturile Omului cu privire la situația drepturilor omului din Sudan, 

– având în vedere declarația din 6 septembrie 2013 a purtătorului de cuvânt al 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate referitoare la summitul dintre președinții Sudanului și Sudanului de 

Sud care a avut loc la Khartoum, Sudan, 

– având în vedere soluția convenită în cadrul reuniunii privind UNAMID a Mecanismului 

tripartit de coordonare alcătuit din Guvernul Sudanului, Uniunea Africană și Organizația 

Națiunilor Unite, care a avut loc la 28 septembrie 2013, 

– având în vedere foaia de parcurs pentru Sudan și Sudanul de Sud stabilită în comunicatul 

emis de Consiliul pentru pace și securitate al Uniunii Africane la 24 aprilie 2012, pe care 

UE o susține fără rezerve, 

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, 

– având în vedere Pactul internațional din 1966 privind drepturile civile și politice, 

– având în vedere Principiile de bază ale ONU privind recurgerea la forță și la utilizarea 

armelor de foc de către agenții de aplicare a legii; 

– având în vedere Principiile de la Johannesburg privind securitatea națională, libertatea de 

exprimare și accesul la informație, Documentul ONU nr. E/CN.4/1996/39 (1996), 

– având în vedere Acordul global de pace (AGP) semnat în Sudan în 2005, 

– având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, 



– având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, zona 

Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale 

acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou (Benin) la 23 iunie 2000 și revizuit în mod 

succesiv în 2005 și 2010, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la Strategia privind 

libertatea digitală în politica externă a UE1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la libertatea presei și a mass-

mediei în lume2, 

– având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul 

său de procedură, 

A. întrucât în Sudan au loc proteste populare tot mai ample, iar situația politică din țară este 

fragilă; 

B. întrucât, la 23 septembrie 2013, pe tot teritoriul Sudanului au izbucnit demonstrații și 

proteste în urma anunțului președintelui Omar Al-Bashir privind reducerea subvențiilor la 

carburanți în vederea unei reforme economice, reducere care a dus la o creștere bruscă de 

75% a prețurilor la carburanți și la gaze; 

C. întrucât mii de demonstranți au ieșit în stradă în semn de protest în mai multe orașe de pe 

întreg teritoriul Sudanului, inclusiv în Wad Madani, Khartoum, Omdurman, Port Sudan, 

Atbara, Gedarif, Nyala, Kosti și Sinnar, deoarece măsurile de austeritate introduse de 

guvern și dublarea, practic, a prețului carburanților au afectat cel mai mult păturile sărace 

ale populației; 

D. întrucât situația economică din Sudan este în continuare extrem de dificilă, fiind 

caracterizată de o inflație în creștere, o monedă devalorizată și un deficit critic de dolari 

pentru importuri, deoarece, în urma independenței sale obținute acum doi ani, Sudanul de 

Sud a pus stăpânire pe aproximativ 75% din producția de țiței a fostei țări unitare; 

E. întrucât absența unui acord între Sudan și Sudanul de Sud privind instituirea unor 

mecanisme economice de tranziție, inclusiv în ceea ce privește utilizarea petrolului, a fost 

utilizată ca instrument de amenințare de ambele părți, fapt care a contribuit în mare 

măsură la criza actuală; întrucât una dintre problemele nerezolvate este lipsa de încredere 

reciprocă între cele două părți în ceea ce privește împărțirea datoriei naționale și prețul pe 

care trebuie să îl plătească Sudanul de Sud, care nu are ieșire la mare, pentru tranzitul 

petrolului său pe teritoriul Sudanului; 

F. întrucât, potrivit informațiilor, cel puțin 800 de activiști, inclusiv membri ai partidelor de 

opoziție și jurnaliști, au fost arestați în timpul demonstrațiilor în care se presupune că 

aproximativ 100 de persoane au fost ucise de forțele de securitate, cifră care a determinat 

Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului să îndemne forțele de ordine 

la reținere maximă; întrucât, potrivit informațiilor, majoritatea persoanelor ucise au vârsta 

cuprinsă între 15 și 25 de ani, însă forțele de securitate au tras și în copii de numai 10-12 

ani; 
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G. întrucât ministerul educației a declarat că școlile vor rămâne închise până la 20 octombrie 

2013; 

H. întrucât guvernul sudanez a aplicat represalii violente, inclusiv prin utilizarea de muniții 

de război împotriva protestatarilor pașnici și rețineri în masă; întrucât o serie de activiști, 

membri ai partidelor de opoziție și lideri ai societății civile, inclusiv profesori și studenți, 

au fost arestați la locuințele lor sau au fost deținuți fără posibilitatea de a contacta pe 

cineva, iar locuințele lor au fost percheziționate de agenți ai Serviciilor Naționale de 

Securitate și Informații; întrucât au avut loc procese sumare, precum cel care a urmat 

arestării lui Majdi Saleem, un apărător al drepturilor omului bine cunoscut, iar de la 

sfârșitul lui septembrie a fost impus un blocaj informațional prin cenzurarea strictă a 

presei scrise și prin închiderea accesului la internet; 

I. întrucât Sudanul se află pe ultimele locuri în rândul țărilor lumii în ceea ce privește 

respectarea libertății informației; întrucât, la 25 septembrie 2013, Serviciile Naționale de 

Securitate și Informații au agravat situația în acest domeniu interzicând redactorilor 

principalelor ziare de a publica orice informație referitoare la proteste dacă aceasta nu 

provine din surse guvernamentale; 

J. întrucât au avut loc numeroase încălcări ale libertății presei, cum ar fi închiderea 

accesului la internet, sechestrarea ziarelor, intimidarea jurnaliștilor și cenzurarea site-

urilor de internet de știri; întrucât au fost închise birourile posturilor de televiziune Al-

Arabiya și Serviciul în limba arabă al Sky News; întrucât, la 19 septembrie 2013, s-a 

interzis publicarea unei serii de cotidiene precum Al-Sudani, Al-Meghar, Al Gareeda, 

Almash’had Alaan, Al-Siyasi și cotidianul proguvernamental Al-Intibaha și au fost 

sechestrate chiar la tipografie edițiile a trei ziare, inclusiv a Al-Intibaha; 

K. întrucât accesul neîngrădit la internet, telefonia mobilă și TIC are un efect pozitiv asupra 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale prin extinderea posibilităților de 

materializare a libertății de exprimare, a accesului la informație și a libertății de întrunire 

în toată lumea; întrucât colectarea și difuzarea pe cale digitală de dovezi ale încălcării 

drepturilor omului pot contribui la lupta mondială împotriva impunității; 

L. întrucât accesul la internet este unul dintre drepturile fundamentale, cu aceeași valoare ca 

alte drepturi elementare ale omului, fiind recunoscut de Consiliul ONU pentru Drepturile 

Omului și fiind necesară apărarea și menținerea sa în consecință; 

M. întrucât autoritatea de stat responsabilă cu reglementarea a înființat o unitate specială 

pentru monitorizarea și filtrarea informațiilor, iar autoritățile sudaneze recunosc deschis 

faptul că filtrează informațiile care încalcă moralitatea și etica publică sau prezintă un 

pericol pentru ordinea publică; 

N. întrucât, la 25 septembrie 2013, autoritățile au închis accesul la internet în întreaga țară 

pentru o perioadă de peste 24 de ore, acesta fiind un blocaj de o amploare nemaivăzută de 

la revolta din Egipt din 2011; întrucât în iunie 2012, într-o perioadă în care se desfășurau 

o serie de proteste, a fost redusă drastic viteza de acces la internet; 

O. întrucât, în raportul „Libertatea pe internet în 2013” (2013 Freedom on the Net) publicat 

de Freedom House la 3 octombrie 2013, Sudanul este clasat ca o țară „care nu este liberă” 

(not free), situându-se pe locul 63 din 100 de țări; întrucât, potrivit clasamentului privind 

libertatea presei în 2013 întocmit de organizația Reporteri fără frontiere, Sudanul se 



plasează pe locul 170 din 179 de țări; întrucât organizația Reporteri fără frontiere a 

condamnat măsurile întreprinse de guvern; 

P. întrucât majoritatea activiștilor se bazează pe internet pentru a comunica între ei, a 

transfera informații peste hotarele țării și a-și exprima opiniile și preocupările; întrucât, 

potrivit informațiilor parvenite de la cetățeni, în timpul blocajului a fost întrerupt chiar și 

serviciul de mesaje SMS;  

Q. întrucât la alegerile generale desfășurate în aprilie 2010, primele cu caracter pluripartinic 

organizate în Sudan din 1986, Omar al-Bashir a fost reales președinte al Sudanului; 

întrucât misiunea UE de observare a alegerilor, care a constatat că procesul electoral a 

prezentat numeroase nereguli și deficiențe, a declarat că alegerile nu respectă standardele 

internaționale;  

R. întrucât Curtea Penală Internațională (CPI) a emis în 2009 și 2010 două mandate de 

arestare împotriva Președintelui al-Bashir, acuzându-l de răspundere pentru crime de 

război, crime împotriva umanității și acte de genocid; întrucât, deși nu este stat-parte la 

Statutul de la Roma, Rezoluția 1593 (2005) a Consiliului de Securitate al ONU îi solicită 

să coopereze cu CPI, iar Sudanul trebuie să se conformeze, prin urmare, mandatului de 

arestare emis de CPI;  

S. întrucât, în conformitate cu estimările ONU, 50 % din populația Sudanului (care numără 

în total 34 de milioane) se încadrează în grupa de vârste 0-15 ani, iar 46% din populație 

trăiește sub pragul sărăciei; 

T. întrucât conflictul din zonele tranzitorii ale Sudanului a afectat cel puțin 900 000 de 

persoane, peste 220 000 dintre acestea refugiindu-se în Etiopia și Sudanul de Sud; 

întrucât, de la începutul anului 2013 până în prezent, se estimează că 300 000 de persoane 

au fost strămutate din cauza conflictelor dintre triburile din Darfur; 

U. întrucât, în perioada 2012-2013, UE a alocat Sudanului peste 76 milioane EUR sub formă 

de ajutoare umanitare (potrivit datelor disponibile la 20 august 2013); întrucât Sudanul nu 

a ratificat Acordul de la Cotonou revizuit din 2005 și, prin urmare, nu poate primi sprijin 

financiar prin intermediul celui de-al 10-lea Fond european de dezvoltare, 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire situația politică, economică și socială din 

Sudan, aflată în plină deteriorare și marcată de violențele și pierderile de vieți omenești 

produse pe durata protestelor care s-au extins pe întregul teritoriu al acestei țări; 

2. condamnă asasinatele, violența exercitată împotriva demonstranților, cenzura impusă 

mass-mediei, intimidarea și actele de hărțuire din motive politice și arestarea arbitrară a 

unor activiști în favoarea drepturilor omului, militanți politici și jurnaliști; 

3. solicită Guvernului Sudanului să pună capăt actelor de hărțuire și să îi pună imediat în 

libertate pe toți demonstranții pașnici, activiștii politici, membrii opoziției, apărătorii 

drepturilor omului, membrii personalului medical, bloggerii și jurnaliștii arestați în timp 

ce-și exercitau dreptul la libera exprimare și libertatea de întrunire; subliniază că tuturor 

deținuților trebuie să li se ofere posibilitatea de a beneficia de un proces echitabil, la baza 

căruia să stea o anchetă credibilă, dreptul la un avocat și respectarea prezumției de 

nevinovăție, și că Guvernul trebuie să le permită tuturor deținuților să își vadă familiile și 

să aibă acces la servicii de îngrijiri medicale; 



4. consideră regretabil faptul că s-a recurs la muniție de război împotriva protestatarilor, 

măsură care s-a soldat cu ucideri ilegale, utilizarea disproporționată a forței și acuzații 

privind comiterea de presupuse omoruri intenționate împotriva protestatarilor de către 

forțele de ordine; îndeamnă guvernul sudanez să pună capăt imediat acțiunilor represive și 

impunității de care beneficiază membrii Serviciilor Naționale de Securitate și Informații; 

solicită abrogarea Legii privind securitatea națională din 2010, care este draconică; 

5. solicită forțelor de securitate sudaneze să respecte principiile fundamentale ale ONU 

privind utilizarea forței și a armelor de foc de către oficialitățile însărcinate cu executarea 

legii, care prevăd condițiile în care se poate recurge la forță în mod legal fără a se încălca 

drepturile omului, printre care și dreptul la viață; 

6. solicită autorităților sudaneze să restabilească și să respecte drepturile omului și libertățile 

fundamentale prevăzute de dreptul internațional, inclusiv libertatea de exprimare, atât 

online, cât și în afara mediului virtual, libertatea de întrunire, libertatea religioasă, 

drepturile femeilor și egalitatea de gen, și să pună capăt neîntârziat tuturor restricțiilor 

asupra accesului la tehnologiile de informare și comunicare; 

7. îndeamnă guvernul sudanez să pună capăt tuturor formelor de represiune exercitate 

împotriva cetățenilor care își exercită dreptul la libera exprimare, atât online, cât și în 

afara mediului virtual, și să apere jurnaliștii; subliniază rolul exercitat de mass-media în 

punerea la dispoziția cetățenilor a informațiilor și a unei platforme care le permite să-și 

exprime motivele legitime de îngrijorare și condamnă, prin urmare, cu fermitate 

întreruperea alimentării cu energie electrică aplicată la 22 septembrie 2013 și operațiunea 

de intimidare desfășurată de Serviciilor Naționale de Securitate și Informații; 

8. îndeamnă guvernul sudanez să permită populației să beneficieze de acces deschis la 

internet în permanență; subliniază că accesul la internet este un drept fundamental, 

recunoscut de ICNUR, care merită să fie menținut și apărat în egală măsură cu celelalte 

drepturi ale omului; 

9. solicită guvernului sudanez să continue să pună în aplicare reformele politice necesare 

pentru a oferi soluții gestiunii defectuoase a economiei, sărăciei, creșterii nivelului 

corupției și insecurității în regiunile vestice și sudice, în condițiile în care aceste probleme 

au devenit cronice, și recomandă autorităților sudaneze și tuturor partenerilor regionali și 

internaționali să pună în aplicare programe de promovare a educației, formării și ocupării 

forței de muncă destinate tinerilor; 

10. solicită autorităților sudaneze să angajeze un real proces de dialog național cu opoziția, în 

special în Darfur, în cadrul căruia să abordeze toate subiectele; îndeamnă în termeni fermi 

guvernele Sudanului și Sudanului de Sud să ajungă la un acord cu privire la acordurile 

economice tranzitorii dintre cele două țări, care au rămas nesoluționate, printre care 

figurează utilizarea petrolului, care a contribuit la actualele tulburări din Sudan; 

11. readuce în atenție concluziile adoptate în iunie 2008 de CAGRE, care abordează lipsa 

permanentă de cooperare a Sudanului cu Curtea Penală Internațională (CPI) și atrag 

atenția asupra faptului că Guvernul Sudanului are obligația și capacitatea de a coopera și 

că orice mandat de arestare emis de CPI ar trebui respectat; îl îndeamnă pe Omar al-

Bashir să respecte dreptul internațional și să compară în fața CPI pentru crime de război, 

crime împotriva umanității și genocid; 



12. solicită guvernului sudanez să procedeze la revizuirea Legii privind securitatea națională, 

care permite plasarea în detenție a suspecților pe durate de până la patru luni și jumătate 

fără să se prevadă nicio formă de cale de atac în justiție; solicită, de asemenea, guvernului 

sudanez să-și reformeze sistemul juridic în conformitate cu standardele internaționale 

privind drepturile omului; 

13. solicită guvernului sudanez să abroge pedeapsa capitală, care rămâne în vigoare, și să 

comute condamnările la moarte în sancțiuni alternative corespunzătoare; 

14. deși salută decizia autorităților de a înființa o comisie de anchetă cu scopul de a traduce în 

justiție persoanele suspecte de comiterea de ucideri, le solicită să continue aceste 

demersuri printr-o anchetă completă și independentă care să abordeze toate uciderile 

semnalate; 

15. solicită Uniunii Africane, în strânsă cooperare cu procedurile speciale ale Consiliului 

Drepturilor Omului al Organizației Națiunilor Unite, să trimită de urgență o comisie de 

anchetă care să investigheze acuzațiile de utilizare excesivă și în mod intenționat a forței 

letale de către autoritățile sudaneze și circumstanțele care s-au soldat cu moartea mai 

multor protestatari, printre care și apărători ai drepturilor omului; 

16. solicită Comisiei, cu titlu de urgență, să restricționeze în mod legal exportul de tehnologii 

de supraveghere în masă din UE către țările în care acestea riscă să fie utilizate pentru a 

încălca libertățile digitate și alte drepturi ale omului; 

17. regretă decizia adoptată de către Înaltul Reprezentant al UE de a rezilia mandatul 

Reprezentantului Special al UE pentru Sudan/Sudanul de Sud, având în vedere gravitatea 

tulburărilor politice din Sudan și a conflictelor armate pe parcursul cărora forțele 

sudaneze și milițiile patronate de guvern continuă să fie implicate în crime de război și să 

beneficieze de impunitate;  consideră că, dacă nu dispune de un reprezentant special 

pentru Sudan/Sudanul de Sud, UE va fi marginalizată în cadrul negocierilor și eforturilor 

internaționale, mai ales în condițiile în care SUA, Rusia și China dispun de trimiși 

speciali în Sudan; solicită, prin urmare, Înaltului Reprezentant să revină asupra acestei 

decizii și să prelungească mandatul Reprezentantului Special pentru Sudan/Sudanul de 

Sud; 

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisei, 

Guvernului Sudanului, Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației Națiunilor 

Unite și Copreședinților Adunării Parlamentare Mixte ACP-UE și ai Parlamentului 

Panafrican (PAP). 

 

 


