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2013 m. rugsėjo 13 d. buvo pateiktas Prieglobsčio reikalų skyriaus paklausimas apie 

tai, ar Kongo Demokratinėje Respublikoje yra persekiojami Demokratijos ir socialinės 

pažangos sąjungos (Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS ) nariai ir 

rėmėjai. 

2014 m. rugsėjo 17 d. Migracijos departamento prie VRM Prieglobsčio reikalų 

skyriaus Informacinis centras išsiuntė paklausimą Austrijos kilmės šalies ir prieglobsčio 

tyrimų ir dokumentacijos centrui (angl. trump. ACCORD). 

2014 m. spalio 6 d. Austrijos kilmės šalies ir prieglobsčio tyrimų ir dokumentacijos 

centras atsakė į Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinio centro paklausimą (žr. 

atsakymą žemiau). 

 

Šaltiniuose, kuriais rėmėsi ACCORD per tam tikrą laiką, buvo galima rasti mažai 

informacijos apie elgesį su Demokratijos ir socialinės pažangos sąjungos (UDPS) nariais ir 

šalininkais. Tad atsakyme į užklausą pateikiama informacijos ir apie elgesį apskritai su 

opozicijos nariais ir šalininkais. 

 

Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos tarnyba (Office Francais de 

Protection des Refugies et Apatrides, OFPRA) 2014 m. balandžio mėnesio ataskaitoje apie 

2013 m. birželio ir liepos mėnesiais vykdytą tiriamąją misiją mini, kad UDPS nariai mano, 

jog net dabar su jų partija ir jos šalininkai („militants“) yra susidorojama. Valdžia juos laiko 

„ramybės drumstėjais“. Pasak UDPS pareigūnų, nors reguliarūs partijos susirinkimai vis dar 

vyksta, bet kokia veikla yra rizikinga. UDPS nariai teigia, kad režimas nenori demokratinės 

kultūros plėtros. Režimo taktika yra siųsti policiją sutrukdyti UDPS susirinkimams arba 

„instruktorius“ civiliniais drabužiais infiltruotis į UDPS. UDPS atstovai teigia, kad jie kasdien 

kovoja su baime ir jaučia, kad jiems gresia pavojus, bet jie nori tęsti savo veiklą. Jie teigia, 

kad viešai rinkdamiesi rizikuoja būti sumušti lazdomis. Valdžia („le pouvoir“) stengiasi 

sukelti nuolatinę opozicijos baimę:   

 

Mūsų pašnekovai iš UDPS mano, kad net dabar su jų partija ir jos aktyvistais yra 

susidorojama. Valdžia juos laiko „ramybės drumstėjais“. Šiame kontekste, nors 

reguliarūs partijos susirinkimai vis dar vyksta, bet kokia karinė veikla UDPS 

atsakingiems asmenims yra rizikinga. [...] Il [režimas] nenori demokratinės kultūros 

plėtros. Režimo taktika yra siųsti policiją sutrukdyti susirinkimams arba „instruktorius“ 

civiliniais drabužiais (policininkus) infiltruotis į UDPS. Pašnekovai iš UDPS 

apibendrina: „visi mūsų kariniai veiksmai kyla dėl policijos“. Pašnekovai taip pat teigia, 

kad jie kasdien kovoja su baime ir jaučia, kad jiems gresia pavojus, bet jie nori tęsti 

savo veiklą. Jie paaiškina, kad viešai rinkdamiesi nuolat rizikuoja būti sumušti 



lazdomis. Pasak jų, valdžia („le pouvoir“) stengiasi sukelti nuolatinę baimę opozicijos 

stovykloje. (OFPRA, 2014 m. balandis, 56 p.)  

 

Kai kurie tiriamosios misijos ataskaitai apklausti asmenys sako, kad persekiojimas 

tęsiasi, o kiti teigia, kad persekiojimas vyko 2011 metais, bet ne dabar. Visi šaltiniai patvirtina 

smarkų UDPS persekiojimą rinkimų laikotarpiu: 

 

Pasak pašnekovų, situacija skiriasi: kai kurie mano, kad persekiojimas tęsiasi (1), o kiti 

mano, kad persekiojimas vyko 2011 metais, bet ne dabar (2). Visi šaltiniai patvirtina 

smarkų UDPS aktyvistų persekiojimą rinkimų laikotarpiu (3). (OFPRA, 2014 m. 

balandis, 56 p.)  

 

Asmenys, su kuriais bendrauja OFPRA, sako, kad šalininkams („militants“) nuolat kyla 

grėsmė. 2013 m. liepos mėnesį vis dar vyko suėmimai. Valdžia vykdo infiltravimosi 

operacijas norėdama nustatyti aktyviausius šalininkus. Organizacija „OEuvres sociales pour le 

developpement“ (OSD) patvirtina, kad žmogaus teisės pažeidžiamos, be kitų, UDPS ir jų 

giminaičių (šeimų) atžvilgiu. Grobiami žmonės, kurie, kaip manoma, priklauso opozicijai. 

OSD seka bylą organizacijos „UDPS moterys“ („Femmes de l’UDPS“) narės, pagrobtos su 

sūnumi, kuris irgi yra UDPS narys. Abu suimtus laiko nacionalinio saugumo tarnyba (Agence 

Nationale de Renseignements, ANR):  

 

Rinkimai visada vyksta kovotojų dvasia ir jie nuolat yra persekiojami. Aktyvistai 

susiduria su nuolatine grėsme. 2013 m. liepos mėnesį vyko suėmimai. Valdžia toliau 

vykdo infiltravimo operacijas siekdama nustatyti aktyviausius kovotojus. [...] 

Organizacija OSD patvirtina, kad žmogaus teisės nuolat pažeidžiamos, be kitų, UDPS 

aktyvistų ir jų giminaičių (šeimų) atžvilgiu. Šiandien dar gali būti grobiami žmonės, 

kurie, kaip manoma, priklauso opozicijai. Organizacija OSD ypač seka bylą asociacijos 

„UDPS moterys“ („Femmes de l’UDPS“) narės, pagrobtos su sūnumi, kuris irgi yra 

UDPS narys. Iki šiol abu suimtus laiko ANR [nacionalinio saugumo tarnyba]. (OFPRA, 

2014 m. balandis, 56 p.) 

 

Kiti šaltiniai sako, kad situacija UDPS atžvilgiu yra rami ir, išskyrus atvejus, apie 

kuriuos buvo pranešta iškart po rinkimų, šiuo metu UDPS nariai nesusiduria su problemomis:  

 

Šaltiniai sako, kad situacija UDPS atžvilgiu yra rami ir, išskyrus atvejus, apie kuriuos 

buvo pranešta iškart po rinkimų, pastaruoju metu UDPS aktyvistai nesusiduria su 

problemomis (OFPRA, 2014 m. balandis, 57 p.) 

 

2014 m. kovo mėnesį paskelbtoje ataskaitoje JT Saugumo Taryba (JT ST) pamini: 

 

[2013 m.] rugsėjo 26 d. buvo pašalintos policijos užkardos, kurios buvo pastatytos po 

2011 m. rinkimų aplink Demokratijos ir socialinės pažangos sąjungos (l’Union pour la 

democratie et le progres social, UDPS) lyderio Etienne`o Tshisekedi (Etienne 

Tshisekedi), namą. (JT ST, 2014 m. kovo 5 d., 4 p.) 

 

Šalies ataskaitoje apie žmogaus teisių situaciją 2013 metais, paskelbtoje 2014 m. 

vasario mėnesį, JAV valstybės departamentas (JAV VD) pateikia šią informaciją apie 

opozicijos partijų situaciją: 

 



Kartais valdžia nesuteikdavo leidimo opozicinių partijų ir pilietinės visuomenės grupių 

demonstracijoms ir suimdavo protesto lyderius. (JAV VD, 2014 m. vasario 27 d., 2b 

skyrius)  

 

Politinės opozicijos padėties ir teisių įstatymas pripažįsta parlamente atstovaujamas ir 

neatstovaujamas opozicines partijas. Įstatyme taip pat detalizuojamos įvairios „šventos“ 

opozicinių partijų teisės ir pareigos. Nors didžiąją laiko dalį politinės partijos galėjo 

veikti be jokių apribojimų ar kišimosi iš išorės, opozicijos nariai kartais buvo 

savavališkai suimami, užpuldinėjami, jiems buvo neleidžiama rengti viešų mitingų. 

(JAV VD, 2014 m. vasario 27 d., 3 skyrius)  

 

2014 m. sausio mėnesį paskelbtoje ataskaitoje JAV įsikūrusi NVO „Freedom House“, 

tirianti ir ginanti demokratiją, politinę laisvę ir žmogaus teises, pateikia šią informaciją apie 

elgesį su opozicijos nariais ir šalininkais: 

 

Opozicijos įstatymų leidėjai buvo suimti ir įkalinti už kalbėjimą prieš vyriausybę. 

(„Freedom House“, 2014 m. sausio 23 d., Apžvalga) 

 

Opozicijos politikai ir jų rėmėjai susidūrė su policijos smurtu ir priekabiavimu 2011 m. 

rinkiminės kampanijos metu. 2013 m. buvo opozicijos lyderių politiškai motyvuotų 

areštų. Opozicinės krikščionių demokratų partijos prezidentas ir Tshisekedi šalininkas 

Eugene`as Diomi Ndongala (Eugene Diomi Ndongala) balandžio mėnesį buvo suimtas 

dėl, pasak rėmėjų, politiškai motyvuotų kaltinimų ir metų pabaigoje vis dar buvo 

sulaikytas, nes buvo nagrinėjama jo byla. („Freedom House“, 2014 m. sausio 23 d., B 

skyrius) 

 

Valdžia dažnai imasi žmogaus teisių aktyvistų ir opozicinių politinių partijų narių, kurie 

kritikuoja vyriausybę. („Freedom House“, 2014 m. sausio 23 d., E skyrius) 

 

Teismai yra šališki opozicinių partijų narių ir pilietinės visuomenės atžvilgiu. 

(„Freedom House“, 2014 m. sausio 23 d., F skyrius) 

 

Kongo radijo stotis, įkurta Jungtinių Tautų misijos Demokratinėje Kongo Respublikoje 

(MONUC), „Radio Okapi“ 2014 m. rugsėjo mėnesį pateikia šią informaciją apie opozicinių 

partijų demonstraciją Gomoje (Goma): 

 

[Pranešėjas] Opozicinės partijos, įskaitant Etienne`o Tshisekedi Demokratijos ir 

socialinės pažangos sąjungą [UDPS], Vital`io Kamerhe`o (Vital Kamerhe) Kongiečių 

tautos sąjungą (Union for the Congolese Nation [UNC]), Mbusos Nyamuisi (Mbusa 

Nyamuisi) Demokratinio Kisanganio išsilaisvinimo judėjimo kongiečių susirinkimą 

(Congolese gathering for Democracy Kisangani Liberation Movement [RDC KML]), 

šiandien Gomoje surengė demonstraciją prieš konstitucijos peržiūrą. Jie taip pat 

reikalavo suteikti nepriklausomybę teismams ir paleisti politinius kalinius. 

 

Rytą Gomoje vykstančią demonstraciją kelis kartus pertraukė Kongo nacionalinė 

policija. Signatarų žiedinėje sankryžoje demonstrantus, iškėlusius skirtingų politinių 

partijų vėliavas, išsklaidė policija, kuri paleido į juos ašarines dujas.  

 



Kai kurie šaltiniai sakė, kad buvo sužeista mažiausiai dvylika žmonių, daugiausia 

studentų, o policija teigė, kad išsklaidant demonstraciją sužeistųjų nebuvo. („Radio 

Okapi“, 2014 m. rugsėjo 27 d.) 

 

2014 m. birželio mėnesį „Radio Okapi“ praneša, kad Rytų Kasajaus provincijos 

tribunolas nuteisė Demokratijos ir socialinės pažangos sąjungos federalinį sekretorių Bruno 

Kabangu Kabatshi 12 mėnesių kalėti: 

 

[Pranešėjas] [Kongo Demokratinės Respublikos pietų-centrinės] Rytų Kasajaus 

provincijos Mbuži Majo taikos tribunolas nuteisė Demokratijos ir socialinės pažangos 

sąjungos [UDPS] federalinį sekretorių Bruno Kabangu Kabatshi 12 mėnesių kalėti. 

Nuosprendis buvo paskelbtas penktadienį, birželio 20 dieną. Prokuratūra kaltino jį 

valstybės vadovo įžeidimu ir melagingos informacijos skleidimu. 

 

[Korespondentas] Šis nuosprendis buvo paskelbtas po apygardos teismo posėdžio 

Mbuži Majo centriniame kalėjime, nedalyvaujant kaltinamąjį ginantiems advokatams. 

Be 12 mėnesių įkalinimo, UDPS, Kongo Demokratinės Respublikos pagrindinei 

opozicinei partijai, priklausantis Bruno Kabangu turės sumokėti 450 000 Kongo frankų 

[489 dolerių] baudas ir pusę teisminio nagrinėjimo išlaidų ir mokesčių, kurie dar nėra 

apskaičiuoti.  

 

Per birželio 11 dienos posėdį prokuroras paprašė skirti trejus metus kalėjimo, o 

kaltinamąjį ginantys  advokatai prašė jį išteisinti, nes praeityje jis nebuvo padaręs 

nusikaltimų, ir priminė kai kuriuos proceso pažeidimus. Pasak pranešimų apie teismo 

nuosprendį, taikos tribunolas diskvalifikavo valstybės vadovo įžeidimo nusikaltimą, nes 

Respublikos prezidentas nebuvo pateikęs skundo. „Radio Okapi“ susisiekus su vienu iš 

Bruno Kabangu gynybos advokatų Josephu Mukendi wa Mulumba (Joseph Mukendi wa 

Mulumba), jis atmetė sprendimą, sakydamas, kad jis yra neteisingas ir nepagrįstas. 

 

[Mukendi] Mes skųsime tą sprendimą, nes ponas Kabatshi nenusipelnė likti kalėjime nė 

vienos dienos. 

 

[Pranešėjas] Bruno Kabatshi buvo suimtas šių metų sausio 2 dieną ir perkeltas į Kinšasą 

prieš grąžinant į Mbuži Majį. Žvalgybos tarnybos įtarė jį pataikaujant pastoriui 

Mukmkumbilai (Mukmkumbila) [dabar ištremtas į Pietų Afriką] organizavus 2013 m. 

gruodžio 30 d. išpuolius, per kuriuos žuvo žmonių ir buvo padaryta didelių materialinių 

nuostolių Kinšasoje, Katangoje ir Maniemos provincijoje. („Radio Okapi“, 2014 m. 

birželio 21 d.) 

  

2014 m. sausio mėnesį Prancūzijos visuomeninė radijo stotis „Radio France 

Internationale“ pamini UDPS viceprezidento Rytų Kasajaus provincijoje Jean`o Mbuyi (Jean 

Mbuyi) suėmimą: 

 

Pasak opozicinės UDPS [Demokratijos ir socialinės pažangos sąjungos] partijos, 

Etienne`o Tshisekedi partijos viceprezidentas Kongo Demokratinės Respublikos Rytų 

Kasajaus provincijoje praėjusį ketvirtadienį [sausio 9 d.] buvo suimtas Mbuži Majyje. 

 

Jean`as Mbuyi buvo suimtas po dalyvavimo taikioje demonstracijoje, kai per radijo 

programą pareikalavo paleisti UDPS federalinį sekretorių, kalbėdamas apie gruodžio 30 

dienos ginkluotus išpuolius Lubumbašyje, Kinšasoje ir Kindu. 



 

Mbuyi, kuris buvo suimtas kartu su kitais partijos aktyvistais, reikalavusiais žodžio 

laisvės, vis dar yra laikomas suimtas saugumo tarnybų Mbuži Majyje. („Radio France 

Internationale“, 2014 m. sausio 12 d.) 

 

 

 

 
PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės 

šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, 

įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis 

dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama 

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.
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