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1. Inleiding
In december 2015 bereikte ons het bericht van de arrestatie van drie christelijke leiders uit Soedan:
Telahoon Nogosi Kassa Rata – leider in de Khartoum North Evangelical Church – en twee leiders van de
Sudan Church of Christ, Hassan Abduraheem Kodi Taour en Kuwa Shamal. De laatstgenoemde is inmiddels
vrijgelaten, maar dient zich dagelijks te melden bij de Soedanese inlichtingen- en veiligheidsdienst (NISS).
Pastor Rata en pastor Taour worden nog steeds vastgehouden. Zeer recent, na maanden van onduidelijkheid,
werd bekend dat beide voorgangers zijn opgesloten in de Kober Prison in Khartoem. Bovendien zijn de
gronden van hun detentie onduidelijk. Er is weinig informatie over hun gezondheidstoestand, aangezien de
twee voorgangers nauwelijks contact met de buitenwereld mogen hebben.
Deze zaak staat niet op zichzelf. De regering van Soedan staat onder leiding van president Omar
Hassan al-Bashir, die streeft naar de islamisering van Soedan in al haar facetten. De Soedanese leider
heeft verklaard dat de toekomstige nieuwe grondwet gebaseerd zal worden op de interpretatie van de
islamitische shariawetgeving. Nu al maakt shariawetgeving onderdeel uit van onder meer het wetboek
van strafrecht in Soedan. Zo staat op het afvallen van de islam de doodstraf.
Soedanese christenen ondervinden de gevolgen van de strenge toepassing van de shariawetgeving en de
islamisering van het land. Op grote schaal vinden er grove schendingen van de godsdienstvrijheid plaats.
Christenen met een moslimachtergrond zijn hun leven niet meer zeker en voelen zich gedwongen het land
te ontvluchten. Regelmatig worden christelijke gelovigen zonder geldige reden opgepakt en vastgehouden.
Bekend is de zaak van Meriam Ibrahim, waarvoor Jubilee Campaign in 2014 campagne heeft gevoerd. De
hoogzwangere Meriam werd opgepakt, omdat ze zich vanuit de islam zou hebben bekeerd tot het christendom
en getrouwd is met een christen. Meriam werd na internationale druk in de zomer van 2014 vrijgelaten.
Ook is bekend dat de Soedanese overheid met regelmaat probeert om onder valse voorwendselen grond
van kerken te confisqueren. Zo werden in december 2014 38 christenen door de politie opgepakt,
mishandeld en beboet omdat ze weigerden de grond van hun kerk af te staan. Door christenen te
onderdrukken en vervolgen en tegelijkertijd een bekeringscampagne voor de islam te voeren, tracht de
overheid het christendom in Soedan uit te roeien.
Helaas wordt de situatie voor christenen in Soedan steeds hachelijker. De NISS zet christenen meer en
meer onder druk en treedt harder tegen hen op. Met name kerkleiders moeten zeer op hun hoede zijn,
zoals eens te meer blijkt uit de arrestatie van pastors Rata en Taour.
Dit rapport wil een juridisch kader schetsen van de situatie van de twee gearresteerde pastors en heeft
ten doel de politiek bewust te maken van de onwettige detentie. Het rapport wil politici aansporen om de
overheid van Soedan langs diplomatieke weg te bewegen tot het vrijlaten van de voorgangers, of in ieder
geval tot de totstandkoming van een eerlijk proces.
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2. De Soedanese pastors: een profiel
2.1. Telahoon Nogosi Kassa Rata
Pastor Rata is leider van de christelijke studentenbeweging
FOUCS en is hoofd van het evangelisatiebureau van de
Khartoum North Evangelical Church.
Op zaterdagavond 12 december 2015 om 23:00 uur vielen
agenten van de Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(NISS) het ouderlijk huis van pastor Rata binnen. Hier woont
de voorganger zelf ook. De agenten vroegen naar de pastor,
die echter niet thuis was. Ze namen mobiele telefoons en
laptops mee, en deelden Rata’s ouders mee dat hij zich de
volgende dag diende te melden bij de NISS.
Op zondagmorgen 13 december 2015 heeft pastor Rata
zich gemeld bij een NISS-kantoor. Daarna is hij niet meer
teruggekeerd naar huis. Op 17 december 2015 hebben zijn ouders hem een bezoek gebracht, waarbij hij
meedeelde goed te worden behandeld. Daarna hebben zijn ouders herhaaldelijk een verzoek ingediend om
hun zoon te mogen bezoeken. Pas op 26 maart 2016 kregen zij opnieuw toestemming voor een bezoek.
Sindsdien is bekend dat Rata wordt vastgehouden in de Kober Prison in Khartoem. De voorganger
vertelde dat hij redelijk gezond is en voldoende voedsel krijgt.
Rata is enkele malen ondervraagd over een buitenlandse christen die hij zou hebben ontmoet in Ethiopië
en Soedan. Volgens een NISS-contact van de familie wordt de voorganger vanwege deze ontmoeting
verdacht van spionage. Volgens de familie is van spionage echter absoluut geen sprake. Deze vermeende
aanklacht is niet door andere bronnen bevestigd.

2.2. Hassan Abduraheem Kodi Taour
Hassan Abduraheem Kodi Taour is vice-voorzitter van
de Sudan Church of Christ. De leden van deze kerk zijn
voornamelijk afkomstig uit het Nuba-gebergte in het zuiden
van Soedan.
Op 18 december 2015 arresteerden NISS-agenten twee
pastors van de Sudan Church of Christ. Pastor Kuwa Shamal,
hoofd van de missiewerkgroep in zijn gemeente, werd
gearresteerd in zijn huis in Bahri, Noord-Khartoem. Pastor
Taour werd aangehouden in zijn huis in Omdurman, een stad
ten noorden van Khartoem, aan de andere kant van de Nijl.
Pastor Shamal werd op 21 december 2015 vrijgelaten.
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Wel moest hij zich hij zich dagelijks om 8:00 uur melden bij de NISS, waar hij tot middernacht werd
vastgehouden. Aanvankelijk werd hij op 16 januari 2016 van die verplichting ontheven. Sinds half
februari dient hij zich echter weer dagelijks te melden.
Pastor Taour wordt tot op heden vastgehouden door de NISS en heeft geen toegang tot zijn familie en
advocaat. Volgens familieleden van pastor Rata wordt ook pastor Taour vastgehouden in de Kober Prison
in Khartoem. Er is geen informatie bekend over de gronden voor zijn detentie. Er bestaan zorgen over
de gezondheid van Taour, aangezien hij lijdt aan maagzweren. Deze aandoening kan verergeren door zijn
huidige situatie.
Noot:
Een advocaat heeft verzocht om toegang tot pastor Rata en pastor Taour. Door het Openbaar Ministerie werd
hem echter meegedeeld dat beide christenen nog steeds worden vastgehouden door de NISS. Contact met de
voorgangers is niet aan de orde tot het moment dat de NISS hen uitlevert aan het Openbaar Ministerie.

3. Juridisch kader
3.1. De feiten
Er is op dit moment geen duidelijkheid over de reden voor de arrestatie van de pastors. Hoewel we slechts
kunnen gissen naar de reden, lijkt het geen toeval dat het om twee christelijke leiders gaat. In de inleiding
op dit rapport is reeds aangegeven dat christelijke voorgangers in Soedan in toenemende mate te maken
hebben met controle door de NISS. Daar komt nog bij dat een derde kerkleider zich dagelijks dient te
melden bij de NISS, terwijl op 14 maart jl. een inval plaatsvond bij een vierde leider. Ook hij moest zich
melden bij de NISS.
Vanuit juridisch oogpunt kunnen wij echter slechts een afweging maken op grond van de feiten. Alvorens
in te kunnen gaan op de relevante wetgeving, is het van belang de juridisch relevante feiten te duiden.
Hierbij valt het volgende op.
De Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft de pastors in bewaring gesteld, terwijl:
•
•
•

de pastors worden vastgehouden zonder aanklacht of beschuldiging;
de pastors al meer dan honderd dagen worden vastgehouden;
de pastors slechts zeer sporadisch contact met de buitenwereld mogen hebben en geen
toestemming krijgen voor contact met hun advocaat.

Hoewel het voor de hand ligt om aan te nemen dat bovengenoemde punten in strijd zijn met bestaande
fundamentele mensenrechten, wordt nu de relevante wetgeving behandeld.
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3.2. National Security Act 2010
De pastors zijn opgepakt door de NISS en worden inmiddels meer dan honderd dagen zonder aanklacht
vastgehouden. Er is althans geen enkele aanklacht gecommuniceerd naar het Openbaar Ministerie, de
advocaten en de familie van de voorgangers. In de National Security Act 2010 (NSA) van Soedan worden
de bevoegdheden van de NISS beschreven. Artikel 50 van de NSA vermeldt het volgende:

Powers of the Members, Director and Council
1) Pursuant to the provisions of Articles 29 and 37 of the Interim National Constitution, 2005, Each and
every member shall, by virtue of an order issued by the Director, and for the purpose of executing the
competences set forth in this Act, have the following powers:
(a) Any of the powers provided for in Article (25).
(b) Search after obtaining an order issued by the Director in writing.
(c) Powers of the policemen as provided for in the Police Forces Act and the Criminal Procedures Act.
(d) Exercise any lawful powers necessary for execution of the provisions of this Act.
(e) Arrest or detain any suspected person for a period not exceeding thirty days provided that his/her
relatives are immediately informed.
(f) After elapse of the thirty days mentioned in Para (e) above, and if there are reasons that require
more investigation, enquiry and maintaining the detained person in custody, NSS member shall
refer the issue to the Director and make the recommendations he deems appropriate.
(g) The Director may renew the detention period for not more than fifteen days with the purpose of
completing investigation and enquiry.
(h) If it comes to the knowledge of the Director that maintaining any person in custody is necessary
for completion of investigation and enquiry in case of an accusation related to a factor threatening
the security and safety of the people; intimidating society by way of armed robbery, racial,
religious sedition or terrorism; disrupting peace; exercising political violence; or plotting against
the country, he shall refer the issue to the Council which may extend the detention period for not
more than three months.
(i) Without prejudice to paragraphs (f), (g) and (h), NSS authorities shall inform the competent
prosecutor and hand over suspect and all documents and appendices thereof in order to complete
the procedures. In case of absence of initial evidence, NSS shall release the suspect.
2) For the purposes of this Article, NSS shall take into account provisions of Article (33) of the Interim
National Constitution, 2005.
3) The Director may issue standing orders to organize exercise of the powers set forth in Para (1) above.
NISS-agenten mogen een persoon op grond van onderdeel 1.e. in eerste instantie gedurende dertig dagen
vasthouden. Dit kan worden verlengd tot 45 dagen met toestemming van de directeur van de NISS. Onder
1.h. wordt zelfs de mogelijkheid geboden om de detentie te verlengen met drie maanden. Er dient dan wel
sprake te zijn van een persoon die gevaar op grond van de vereisten die in dit onderdeel worden genoemd. Er
is bovendien toestemming nodig van de High Security Council, die wordt voorgezeten door de president van
de Republiek. De totale detentieperiode kan derhalve oplopen tot vier en een halve maand.
Hieruit blijkt duidelijk dat National Security Act verregaande bevoegdheden verleent aan agenten van de
NISS. Ter vergelijking: op basis van artikel 79 van de Criminal Procedures Act mag de politie van Soedan
een arrestant slechts 24 uur vasthouden ten behoeve van een verhoor.
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Artikel 50 van de National Security Act formuleert de rechten van de persoon die wordt vastgehouden:

The Rights of arrested, detainee and person in custody
1) Upon arresting, detaining or putting a person in custody, he/she shall be informed of the reasons why
he/she is arrested, detained or put in custody.
2) The arrested, detainee or person in custody shall have the right to inform his/her family or mother
employer of his/her detention and shall be allowed to communicate with his/her family or advocate if
this does not prejudice the progress of interrogation, enquiry and investigation.
3) The arrested, detainee or person in custody shall be treated in a manner safeguarding his/her dignity
and he/she shall not be physically or morally hurt. Regulations shall organize the manner of keeping and
handing over his/her belongings.
4) Detainee shall have the right to obtain an additional portion of food and cultural items and clothes at
his/her own expense subject to security situation and order in detention facilities.
5) Women detainees shall be placed only in detention facilities allocated for them. They shall be treated in a
manner that is commensurate with their status as females.
6) A detainee’s family shall be allowed to visit him/her in accordance with the regulations.
7) A detainee shall have the right to medical care.
8) The competent Prosecutor shall continuously search the detention facilities in order to ensure compliance
with the detention regulations and receive any complaint from the detainees in this respect.
9) Regulations shall determine the conditions that must be fulfilled in detention facilities and the
regulations and issues ensuring safeguard of the detainees’ dignity.
10) A detainee shall have the right to resort to court if kept in custody or detention more than the period
specified in Article (50) of this Act.
Artikel 50 lid 10 van de NSA vermeldt dat de gedetineerde het recht heeft zich te wenden tot de rechter,
nadat de detentieperiode van vier en een halve maand is verstreken. Met andere woorden: gedurende
de eerste vier en een halve maand kan de gearresteerde worden vastgehouden zonder het recht om de
detentie door een onafhankelijke rechter te laten toetsen.
Het artikel bepaalt verder dat de redenen voor de arrestatie en de detentie aan de gedetineerde zullen
worden gecommuniceerd. Vervolgens heeft de arrestant recht op contact met familie. Dit kan echter
worden verboden, wanneer het onderzoek erdoor kan worden beïnvloed. De wet is bewust op deze manier
geformuleerd, zodat de NISS ten allen tijde dit argument kan aanvoeren om contact te weigeren. In lid 6
wordt het recht op bezoek conform de ‘regels’ gewaarborgd. Wat die regels precies zijn, is onduidelijk.
In de onderhavige zaak zien we dat bezoek slechts zeer sporadisch wordt toegestaan. Zoals beschreven
bestaat dit recht in beginsel wel, maar kan het worden ingetrokken. De NISS heeft echter niets
gecommuniceerd over de reden voor het verbod op contact met familie of advocaat.
Tenslotte kan uit artikel 50 en 51 van de NSA niet worden afgeleid dat de gearresteerde persoon bij zijn
arrestatie op de hoogte moet worden gebracht van de aanklacht.
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3.3. Grondwet en Internationale Verdragen
3.3.1. Schending van grondwettelijke rechten
In de eerste plaats is van belang te melden dat de Soedanese grondwet, de ‘Interim National
Constitution of the Republic of Sudan 2005’, in artikel 3 bepaalt dat de grondwet boven alle andere
wetten staat en dat andere wetten in overeenstemming met de grondwet dienen te zijn.
Article 3; Supremacy of the Interim National Constitution
The Interim National Constitution shall be the supreme law of the land. The Interim Constitution
of Southern Sudan, state constitutions and all laws shall comply with it.
De Soedanese grondwet bevat een aantal bepalingen die betrekking hebben op detentie/
vrijheidsontneming.
Article 29; Personal Liberty
Every person has the right to liberty and security of person; no person shall be subjected to arrest,
detention, deprivation or restriction of his/her liberty except for reasons and in accordance with
procedures prescribed by law.
Article 34; Fair Trial
1) An accused is presumed to be innocent until his/her guilt is proved according to the law.
2) Every person who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his/her
arrest and shall be promptly informed of any charges against him/her.
3) In all civil and criminal proceedings, every person shall be entitled to a fair and public hearing by an
ordinary competent court of law in accordance with procedures prescribed by law.
4) No person shall be charged of any act or omission which did not constitute an offence at the time of
its commission.
5) Any person shall be entitled to be tried in his/her presence in any criminal charge without undue
delay; the law shall regulate trial in absentia.
6) Any accused person has the right to defend himself/herself in person or through a lawyer of his/her
own choice and to have legal aid assigned to him/her by the State where he/she is unable to defend
himself/herself in serious offences.
Uit artikel 29 blijkt dat vrijheidsontneming is toegestaan, wanneer dat op grond van de wet
gerechtvaardigd is. Om dat te kunnen beoordelen, moeten de reden voor de detentie en de
aanklacht worden bekendgemaakt. Dat is in de onderhavige zaak niet gebeurd. De detentie van de
pastors is daarom te beschouwen als een inbreuk op hun persoonlijke vrijheid.
Artikel 34 van de grondwet beschrijft het recht op een eerlijk proces. Lid 2 stelt duidelijk als eis dat
de reden van aanhouding direct bij de arrestatie wordt gemeld, en dat de persoon in kwestie wordt
meegedeeld waarvan hij wordt beschuldigd. Pastor Rata en pastor Taour zijn hiervan niet op de
hoogte gesteld, waarmee vaststaat dat de grondrechten die de pastors ontlenen aan de Soedanese
grondwet niet worden gerespecteerd.

8

Rapport Omtrent vrijheidsontneming Soedanese pastors

3.3.2. Schending van Internationale Verdragen
Soedan is lid van de Verenigde Naties. Ook heeft het land zijn handtekening gezet onder het African
Charter on Human and Peoples’ Rights en onder het BUPO, het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten.
Het niet communiceren van reden voor arrestatie en aanklacht, de incommunicado-detentie en het
gegeven dat een gedetineerde pas na het verstrijken van een termijn van 4,5 maand naar de rechter
kan stappen om zijn detentie te laten toetsen, is in strijd met het BUPO en het African Charter on
Human and Peoples’ Rights. In artikel 6 van het laatstgenoemde verdrag staat:
Every individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No one may be deprived
of his freedom except for reasons and conditions previously laid down by law. In particular, no one may be
arbitrarily arrested or detained.
In artikel 9 van het BUPO staat eveneens vermeld dat niemand mag worden onderworpen aan een
willekeurige arrestatie of gevangenhouding:
Artikel 9
1) Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag worden onderworpen
aan willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen,
behalve op wettige gronden en op wettige wijze.
2) Iedere gearresteerde dient bij zijn arrestatie op de hoogte te worden gebracht van de redenen van zijn
arrestatie en dient onverwijld op de hoogte te worden gebracht van de beschuldigingen die tegen hem
zijn ingebracht.
3) Eenieder die op beschuldiging van het begaan van een strafbaar feit wordt gearresteerd of gevangen
gehouden dient onverwijld voor de rechter te worden geleid of voor een andere autoriteit die door
de wet bevoegd is verklaard rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het recht binnen een redelijke
termijn berecht te worden of op vrije voeten te worden gesteld. Het mag geen regel zijn dat personen
die op hun berechting wachten in voorarrest worden gehouden, doch aan hun invrijheidsstelling
kunnen voorwaarden worden verbonden om te waarborgen dat de betrokkene verschijnt ter
terechtzitting, in andere stadia van de gerechtelijke procedure dan wel, zo het geval zich voordoet,
voor de tenuitvoerlegging van het vonnis.
4) Eenieder wie door arrestatie of gevangenhouding zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht
voorziening te vragen bij de rechter, opdat die rechter binnen korte termijn beslist over de wettigheid
van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidsstelling beveelt, indien zijn gevangenhouding
onrechtmatig is.
5) Eenieder die het slachtoffer is geweest van een onwettige arrestatie of gevangenhouding heeft het
recht op schadeloosstelling.
3.3.3. Working Group on Arbitrary Detention
Vervolgens rijst de vraag wat wordt verstaan onder willekeurig of arbitrair. De Working Group on
Arbitrary Detention1, die werkt onder de VN-Mensenrechtenraad, heeft zich over deze vraag gebogen.

1

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
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De Raad beschouwt in haar Basic Principles and Guidelines de volgende gevallen als arbitrair:
a) When it is clearly impossible to invoke any legal basis to justify the deprivation of liberty (such as
when a person is kept in detention after the completion of his or her sentence, or despite an amnesty
law applicable to the detainee, or when a person detained as a prisoner of war, is kept in detention
after the cessation of effective hostilities) (category I);
b) When the deprivation of liberty results from the exercise of the rights or freedoms guaranteed by
articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 and 21 of the Universal Declaration of Human Rights and, insofar
as States parties are concerned, by articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 and 27 of the International
Covenant on Civil and Political Rights (category II);
c) When the total or partial non-observance of the international norms relating to the right to a fair
trial, established in the Universal Declaration of Human Rights and in the relevant international
instruments accepted by the State concerned, is of such gravity as to give the deprivation of liberty
an arbitrary character (category III);
d) When asylum seekers, immigrants or refugees are subjected to prolonged administrative custody
without the possibility of administrative or judicial review or remedy (category IV);
e) When the deprivation of liberty constitutes a violation of international law for reasons of
discrimination based on birth, national, ethnic or social origin, language, religion, economic
condition, political or other opinion, gender, sexual orientation, disability or other status, and which
is aimed at or may result in ignoring the equality of human rights (category V).
De zaak van de twee Soedanese pastors kent veel gelijkenissen met een zaak2 waarover de werkgroep
op 5 augustus 2015 een rapport uitbracht, betreffende de arrestatie van een aantal personen door
de NISS in Soedan. Ook in die zaak werden de rechten die arrestanten op grond van het BUPO
hebben, volledig genegeerd. De werkgroep heeft deze feiten aan de Soedanese overheid voorgelegd,
die hier op geen enkele wijze op heeft gereageerd. De werkgroep concludeerde dat de beroving van
vrijheid binnen de categorieën I, II en III valt, zoals beschreven in de Basic Principles and Guidelines
van de VN-Mensenrechtenraad. Met andere woorden: in deze gevallen was sprake van arbitraire
vrijheidsontneming, wat strijdig is met artikel 9 van het BUPO.
De volgende uitspraak van de Onafhankelijke Expert inzake mensenrechten in Soedan, die
rapporteert aan de Mensenrechtenraad van de VN, toont aan dat de zorgen over het Soedanese beleid
aangaande willekeurige arrestaties en detenties breder worden gedragen:
The fear of arbitrary arrests and detentions by the National Intelligence and Security Service continues
to be a major cause of intimidation of political opponents and other civil activists in the Sudan. This
creates an impediment to the full enjoyment of the right to liberty and security as guaranteed under
article 29 of the Sudanese Constitution and article 9 of the International Covenant on Civil and Political
Rights to which the Sudan is a State party. The Independent Expert urges the Government and its
security agents to desist from arbitrary arrests and detentions and to fully respect and ensure the right
to liberty and freedom of individuals
Report of the Independent Expert on the situation of human rights in the Sudan (A/HRC/27/69),
4 September 2014

2

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/174/68/PDF/G1517468.pdf?OpenElement
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3.3.4. Detentie Soedanese pastors is arbitrair
Wanneer we de zaak van de Soedanese pastors Rata en Taour in het licht van het onderzoek van de
werkgroep houden, is het duidelijk dat hun arrestatie en detentie arbitrair is.
De voorgangers zijn niet op wettige gronden gearresteerd. Beide mannen worden inmiddels meer
dan honderd dagen vastgehouden. Lange tijd was de locatie onbekend; inmiddels is bekend dat de
voorgangers worden vastgehouden in de Kober Prison in Khartoem. Er is geen formele aanklacht
tegen hen ingediend. Daarmee is sprake van een inbreuk op artikel 9 van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens (UVRM) en op artikel 9 van het BUPO. De vrijheidsontneming van beide
pastors kan als willekeurig/arbitrair worden beschouwd en valt daarom binnen categorie I.
Jubilee Campaign ziet een duidelijk verband tussen het feit dat de mannen kerkleiders zijn en hun
arrestatie. Hun christelijk leiderschap is een recht dat voortvloeit uit artikel 19 van het UVRM en
artikel 18 van het BUPO. Dit betekent dat deze vrijheidsontneming strijdig is met laatstgenoemde
bepalingen en daarmee als willekeurig kan worden gekwalificeerd conform categorie II.
De beide pastors zijn inmiddels meer dan honderd dagen afgezonderd van de buitenwereld. Familie
mag hen slechts zeer sporadisch bezoeken en contact met hun advocaat is niet toegestaan. Het blijft
bovendien tot op heden onbekend waarom de pastors worden vastgehouden door de NISS. Na hun
arrestatie zijn zij – in strijd met artikel 9 van het BUPO – niet onverwijld voor een rechter gebracht.
Verder zijn de pastors niet in de gelegenheid gesteld hun detentie te laten toetsen door een rechter.
Dit impliceert dat sprake is van willekeurige detentie, zoals omschreven onder categorie III.

4. Conclusie
Uit dit rapport blijkt duidelijk dat de rechten van de pastors worden geschonden, zoals die zijn vastgelegd
in de National Security Act, de Soedanese Grondwet, het BUPO verdrag en het African Charter on Human
and Peoples’ Rights. Zodoende is sprake van een evidente willekeurige vrijheidsontneming.
Jubilee Campaign veroordeelt de onrechtmatige en willekeurige arrestatie en detentie van pastor
Rata en pastor Taour en roept de Soedanese overheid op:
•
•
•
•

•

tot onmiddellijke en onvoorwaardelijke invrijheidstelling van beide pastors;
de pastors onverwijld te informeren over de beschuldigingen die tegen hen zijn ingebracht;
de incommunicado onmiddellijk op te heffen en bezoek van en contact met familie en advocaat toe
te staan;
de National Security Act te herzien, die het mogelijk maakt om gedetineerden gedurende vier en een
halve maand vast te houden zonder het recht de detentie te laten toetsen door een onafhankelijke
rechter, en deze wet in overeenstemming te brengen met de eigen grondwet en internationale
mensenrechten;
de Soedanese nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de in de grondwet en in
internationale verdragen vastgelegde vrijheid van godsdienst.
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