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Resolutie van het Europees Parlement over de politieke situatie in Cambodja
(2015/2969(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Cambodja,

– gezien de plaatselijke verklaring van de EU over de situatie in Cambodja van 27 oktober 
2015,

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de secretaris-generaal van de VN over 
Cambodja van 17 november 2015,

– gezien de op 30 oktober 2015 door de woordvoerder van de Hoge Commissaris van de 
Verenigde Naties voor de rechten van de mens, Ravina Shamdasani, afgelegde 
persverklaring,

– gezien de verklaringen van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de 
mensenrechtensituatie in Cambodja, professor Rhona Smith, van 23 november 2015 en 24 
september 2015,

– gezien het verslag van de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Cambodja 
van 20 augustus 2015,

– gezien de resolutie van de VN-mensenrechtenraad van 2 oktober 2015 over Cambodja,

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de EDEO van 15 juli 2015 over de wet 
inzake verenigingen en niet-gouvernementele organisaties in Cambodja,

– gezien de verklaring van 22 juni 2015 van de speciale rapporteur van de VN voor de 
vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging,

– gezien de slotopmerkingen van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties van 27 
april 2015 over het tweede periodieke verslag over Cambodja,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966,

– gezien de EU-richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers uit 2008,

– gezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het 
Koninkrijk Cambodja van 1997,

– gezien artikel 35 van de grondwet van Cambodja, dat het recht op vrijheid van vereniging 
en het recht op actieve deelname aan het politieke, economische, sociale en culturele leven 
van het land garandeert,
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– gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Cambodjaanse autoriteiten op 13 november 2015 een arrestatiebevel 
hebben uitgevaardigd tegen Sam Rainsy, de leider van de belangrijkste oppositiepartij, de 
Nationale Reddingspartij van Cambodja (CNRP), die momenteel in het buitenland 
verblijft, en overwegende dat de nationale assemblee van Cambodja Rainsy op grond van 
een zeven jaar oude aanklacht wegens smaad op 16 november 2015 zijn parlementaire 
zetel heeft ontnomen en zijn parlementaire immuniteit heeft opgeheven, ten gevolge 
waarvan hij gearresteerd kan worden als hij naar Cambodja terugkeert;

B. overwegende dat Sam Rainsy op 20 november 2015 door een rechtbank is opgeroepen om 
op 4 december te worden gehoord in verband met een post op zijn openbare 
Facebookpagina, geplaatst door senator Hong Sok Hour van de oppositie, die sinds 
augustus gevangen zit op verdenking van valsheid in geschrifte en opruiing, nadat hij op 
de Facebookpagina van Rainsy een video had geplaatst met daarin een beweerdelijk 
onjuist document met betrekking tot het grensverdrag met Vietnam uit 1979;

C. overwegende dat een groep regeringsgezinde demonstranten op 26 oktober 2015 in 
Phnom Penh twee parlementsleden van de oppositiepartij (CNRP), Nhay Chamrouen en 
Kong Sakphea, hebben aangevallen en de veiligheid van de privéwoning van de eerste 
vicevoorzitter van de nationale assemblee hebben bedreigd; overwegende dat uit 
verslagen blijkt dat de politie en andere staatsveiligheidstroepen hierbij enkel toekeken;

D. overwegende dat de leider van de oppositiepartij Kem Sokha op 30 oktober 2015, tijdens 
een vergadering die door de CNRP werd geboycot, door de regeringspartij Cambodjaanse 
Volkspartij (CPP) uit zijn functie van eerste vicevoorzitter van de nationale assemblee 
werd ontslagen; overwegende dat toekenning van de post van vicepresident aan de CNRP 
een van de belangrijkste concessies was die de regeringspartij CPP in juli 2014 aan de 
CNRP had gedaan om een einde te maken aan de boycot van die partij van het parlement 
sinds de verkiezingen van 2013, een jaar eerder;

E. overwegende dat premier Hun Sen al meer dan 30 jaar aan de macht is en dat zijn 
veiligheidstroepen zich schuldig maken aan ernstige mensenrechtenschendingen, maar 
daarvoor vrijuit gaan;

F. overwegende dat 11 oppositieleden gevangenisstraffen uitzitten van tussen de zeven en 20 
jaar wegens deelname aan of het leiden van een "opstand";

G. overwegende dat de twee politieke partijen CPP en CNRP in 2014 tot een politiek 
akkoord waren gekomen, waardoor de hoop werd gewekt dat er een nieuwe fase zou 
ingaan, waarin politieke onenigheden op constructieve wijze zouden worden opgelost; 
overwegende dat het politieke klimaat in Cambodja ondanks dit akkoord nog altijd 
gespannen is;

H. overwegende dat het recht op vrijheid van meningsuiting is neergelegd in artikel 41 van 
de grondwet van Cambodja en het recht op het ontplooien van politieke activiteiten in 
artikel 35 van de grondwet;



RC\1079761NL.doc PE571.087v01-00 }
PE571.091v01-00 }
PE571.092v01-00 }
PE571.095v01-00 }
PE571.097v01-00 }
PE571.098v01-00 }
PE573.309v01-00 } RC1

NL

I. overwegende dat de vaststelling van de wet inzake verenigingen en niet-gouvernementele 
organisaties (LANGO) ondanks algemene kritiek vanuit het maatschappelijk middenveld 
en de internationale gemeenschap, ertoe heeft geleid dat overheidsorganen de 
bevoegdheid hebben naar eigen inzicht bestaande mensenrechtenorganisaties en de 
oprichting van nieuwe menenrechtenorganisaties te verbieden, en er nu reeds voor zorgt 
dat activiteiten op het gebied van de mensenrechten in Cambodja en acties van 
maatschappelijke organisaties onmogelijk worden gemaakt;

J. overwegende dat de speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van vreedzame vergadering 
en vereniging heeft verklaard dat het maatschappelijk middenveld in Cambodja niet heeft 
mogen deelnemen aan de totstandbrenging van de LANGO;

K. overwegende dat de regering van Cambodja op 13 november 2015 haar goedkeuring heeft 
gehecht aan de ontwerpwet inzake vakbonden;

L. overwegende dat de EU de belangrijkste partner van Cambodja is als het gaat om 
ontwikkelingshulp, en dat voor de periode 2014 - 2020 een bedrag van 410 miljoen EUR 
aan Cambodja is toegewezen; overwegende dat de EU steun verleent aan diverse 
mensenrechteninitiatieven van Cambodjaanse niet-gouvernementele organisaties (ngo's) 
en andere maatschappelijke organisaties; overwegende dat Cambodja in hoge mate 
afhankelijk is van ontwikkelingshulp;

1. spreekt zijn grote verontrusting uit over het verslechterende klimaat voor oppositieleden 
en activisten en mensenrechten-, maatschappelijke en milieuactivisten in Cambodja en 
veroordeelt elke vorm van geweld en alle politiek gemotiveerde aanklachten en uitspraken 
tegen en veroordeling van politieke tegenstanders, activisten en mensenrechtenactivisten 
in Cambodja;

2. dringt er bij de Cambodjaanse autoriteiten op aan het arrestatiebevel en alle aanklachten 
tegen de oppositieleider Sam Rainsy en de CNRP-leden van de nationale assemblee en de 
senaat, waaronder senator Hong Sok Hour, en CNRP-activisten en -leiders in te trekken en 
hen in staat te stellen vrijelijk hun activiteiten te ontplooien zonder bang te hoeven zijn 
voor arrestatie of vervolging, en niet langer gebruik te maken van rechtbanken om mensen 
om politieke redenen of op grond van valse aanklachten te vervolgen;

3. dringt er bij de nationale assemblee op aan Sam Rainsy zijn parlementaire zetel 
onmiddellijk terug te geven en hem weer parlementaire immuniteit toe te kennen;

4. verzoekt de regering van Cambodja met klem de legitieme en nuttige rol die het 
maatschappelijk middenveld, de vakbonden en de politieke oppositie vervullen in de 
algemene economische en politieke ontwikkeling van Cambodja te erkennen;

5. dringt er bij de regering op aan aan te werken aan versterking van de democratie en de 
rechtsstaat, en de mensenrechten en fundamentele rechten te eerbiedigen, hetgeen ook 
inhoudt dat de grondwettelijke bepalingen die pluralisme en vrijheid van vereniging en 
meningsuiting garanderen, ten volle moeten worden nageleefd;
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6. herinnert eraan dat een veilige omgeving voor het voeren van een democratische dialoog 
essentieel is voor politieke stabiliteit, democratie en een vreedzame samenleving in 
Cambodja en dringt er bij de regering op aan alle maatregelen te nemen die nodig zijn om 
de veiligheid van alle democratisch gekozen vertegenwoordigers van Cambodja, van 
welke politieke overtuiging dan ook, te garanderen;

7. merkt op dat de "cultuur van dialoog" die tussen de leiders van de CPP en de CNRP 
aanwezig was, de hoop wekte dat de democratie in Cambodja op de goede weg was; 
verzoekt de regering van Cambodja en de oppositie een serieuze en zinvolle dialoog aan te 
gaan;

8. dringt er bij de regering op aan om in samenwerking met de Verenigde Naties een grondig 
en onpartijdig onderzoek uit te voeren, teneinde alle personen voor de rechter te brengen 
die verantwoordelijk zijn voor de recente brute aanval op de twee CNRP-leden van de 
nationale assemblee door leden van de strijdkrachten en voor het buitensporige geweld dat 
door het leger en de politie is gebruikt om een einde te maken aan demonstraties, 
stakingen en sociale onrust;

9. dringt bij de regering aan op intrekking van de wet inzake verenigingen en niet-
gouvernementele organisaties, die overheidsautoriteiten de bevoegdheid geeft om naar 
eigen inzicht bestaande mensenrechtenorganisaties of de oprichting van nieuwe 
mensenrechtenorganisaties te verbieden en die er nu reeds voor zorgt dat activiteiten op 
het gebied van de bescherming van de mensenrechten in Cambodja onmogelijk worden 
gemaakt;

10. dringt er bij de regering en het parlement op aan te waarborgen dat iedereen die gevolgen 
zal ondervinden van nieuwe wetgeving, zoals de wetgeving inzake vakbonden en de 
wetgeving op het gebied van cybercrime en telecommunicatie, daadwerkelijk en op 
grondige wijze wordt geraadpleegd, en tevens te waarborgen dat de tekst van deze 
wetgeving strookt met de verplichtingen en verbintenissen van Cambodja op het gebied 
van de mensenrechten uit hoofde van het nationale en het internationale recht;

11. verzoekt de Cambodjaanse regering een einde te maken aan willekeurige opsluitingen en 
verdwijningen onder verdachte omstandigheden, en vrijwilligers- en 
mensenrechtenorganisaties in staat te stellen vrijelijk hun activiteiten te ontplooien; 
verzoekt de Cambodjaanse regering een serieus onderzoek te starten naar de verdwijning 
van Khem Sapath;

12. dringt er bij de bevoegde regeringsautoriteiten op aan te stoppen met het vervolgen van 
mensenrechtenactivisten op grond van andere geldende wetgeving, die wordt gebruikt om 
deze personen te vervolgen wegens hun activiteiten op het gebied van de mensenrechten, 
en alle personen die om politieke redenen of op grond van valse aanklachten gevangen 
zitten onmiddellijk en onvoorwaardelijk in vrijheid te stellen;

13. verzoekt de lidstaten, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en 
Veiligheidsbeleid, de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie, om in 
overeenstemming met het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie, 
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bovengenoemde punten van zorg en aanbevelingen onmiddellijk bij de Cambodjaanse 
autoriteiten aan te kaarten;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vice-voorzitter van de 
Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en 
Veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, het secretariaat van de Associatie van 
Zuidoost-Aziatische staten, de VN-mensenrechtenraad en de regering en de nationale 
assemblee van het Koninkrijk Cambodja.


