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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kambodžasta, 

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2015 annetun EU:n paikallisen julkilausuman 

Kambodžan tilanteesta, 

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 17. marraskuuta 2015 antaman 

julkilausuman Kambodžan tilanteesta, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan Ravina Shamdasanin 

30. lokakuuta 2015 antaman lehdistötiedotteen, 

– ottaa huomioon Kambodžan ihmisoikeustilannetta seuraavan YK:n erityisraportoijan 

professori Rhona Smithin 23. marraskuuta 2015 ja 24. syyskuuta 2015 antamat 

lausunnot, 

– ottaa huomioon erityisraportoijan 20. elokuuta 2015 antaman raportin Kambodžan 

ihmisoikeustilanteesta, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 2. lokakuuta 2015 antaman 

päätöslauselman Kambodžasta, 

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 15. heinäkuuta 2015 antaman 

lausunnon Kambodžan yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevasta laista, 

– ottaa huomioon oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta 

yhdistymisvapauteen käsittelevän YK:n eritysraportoijan 22. kesäkuuta 2015 antaman 

lausunnon, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomission 27. huhtikuuta 2015 hyväksymät päätelmät 

Kambodžaa koskevasta toisesta määräaikaisraportista, 



– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 

julistuksen, 

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 

yleissopimuksen vuodelta 1966, 

– ottaa huomioon vuonna 2008 annetut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n 

suuntaviivat, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kambodžan kuningaskunnan välillä vuonna 1997 

tehdyn yhteistyösopimuksen, 

– ottaa huomioon Kambodžan perustuslain 35 artiklan, jossa taataan oikeus 

yhdistymisvapauteen ja vapaus osallistua aktiivisesti kansakunnan poliittiseen, 

taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että Kambodžan viranomaiset antoivat 13. marraskuuta 2015 

pidätysmääräyksen Kambodžan merkittävimmän oppositiopuolueen, kansallisen 

pelastuksen puolueen johtajasta Sam Rainsysta, joka on tällä hetkellä ulkomailla, ja että 

16. marraskuuta 2015 Kambodžan kansalliskokous erotti Rainsyn ja poisti hänen 

parlamentaarisen koskemattomuutensa, joten kun hän palaa maahan, hänet pidätetään 

seitsemän vuoden takaisen kunnianloukkaustapauksen vuoksi; 

B. ottaa huomioon, että 20. marraskuuta 2015 tuomioistuin kutsui Sam Rainsyn 

kuultavaksi hänen julkisella Facebook-sivullaan 4. joulukuuta 2015 julkaistusta 

päivityksestä, jonka oli tehnyt oppositiota edustava senaattori Hong Sok Hour, joka on 

ollut elokuusta 2015 asti pidätettynä syytettynä väärentämisestä ja rikokseen 

yllyttämisestä sen jälkeen, kun hän oli lisännyt Sam Rainsyn Facebook-sivulle videon, 

joka sisälsi vääräksi väitetyn asiakirjan vuoden 1979 rajasopimuksesta Vietnamin 

kanssa; 

C. ottaa huomioon, että 26. lokakuuta 2015 ryhmä hallitusta kannattavia mielenosoittajia 

Phnom Penhissä oli hyökännyt raakalaismaisesti kahden oppositiossa olevan kansallisen 

pelastuksen puolueen kansanedustajan Nhay Chamrouenin ja Kong Sakphean kimppuun 

ja uhannut kansalliskokouksen ensimmäisen varapuhemiehen yksityisasunnon 

turvallisuutta; ottaa huomioon, että poliisi ja muut valtion turvallisuuselimet katselivat 

vierestä eivätkä puuttuneet hyökkäyksiin; 

D. ottaa huomioon, että vallassa oleva Kambodžan kansanpuolue erotti 30. lokakuuta 2015 

oppositiopuolueen varapuheenjohtajan Kem Sokhan kansalliskokouksen 

varapuhemiehen tehtävästä kansallisen pelastuksen puolueen boikotoimassa istunnossa; 

ottaa huomioon, että varapuhemiehen paikan antaminen kansallisen pelastuksen 

puolueelle oli tärkeimpiä myönnytyksiä, joihin kansanpuolue oli suostunut heinäkuussa 

2014 päättääkseen sen vuoden kestäneen parlamenttiboikotin vuoden 2013 vaalien 

jälkeen; 

E. ottaa huomioon, että pääministeri Hun Sen on ollut vallassa yli 30 vuotta ja hänen 

turvallisuusjoukkonsa ovat selvinneet ilman rangaistuksia vakavista 

ihmisoikeusrikkomuksista; 



F. ottaa huomioon, että 11 oppositioaktivistia on vankilassa tuomittuna 7–20 vuoden 

rangaistuksiin osallistumisesta "kapinaan" tai sen johtamisesta; 

G. ottaa huomioon, että nämä kaksi poliittista puoluetta, kansallisen pelastuksen puolue ja 

kansanpuolue, olivat tehneet poliittisen sovinnon vuonna 2014 nostattaen toiveita 

uudesta vaiheesta, jossa poliittiset erimielisyydet ratkaistaan rakentavalla tavalla; ottaa 

huomioon, että sopimuksesta huolimatta Kambodžan poliittinen ilmapiiri on yhä 

jännittynyt; 

H. ottaa huomioon, että oikeus ilmaisunvapauteen on vahvistettu Kambodžan perustuslain 

41 artiklassa ja oikeus poliittiseen osallistumiseen sen 35 artiklassa; 

I. ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisen yhteisön laajasta 

arvostelusta huolimatta äskeinen yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskeva laki antaa 

valtion viranomaisille mielivaltaisen harkintavallan ihmisoikeusjärjestöjen 

lakkauttamiseksi ja niiden perustamisen estämiseksi, ja laki on jo alkanut estää 

ihmisoikeustyötä Kambodžassa ja vaikeuttaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa; 

J. ottaa huomioon, että oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta 

yhdistymisvapauteen käsittelevä YK:n eritysraportoija on todennut, että Kambodžan 

kansalaisyhteiskuntaa ei ole otettu mukaan yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevan 

lain laatimiseen; 

K. ottaa huomioon, että Kambodžan hallitus hyväksyi ammattiyhdistyksiä koskevan 

lakiesityksen 13. marraskuuta 2015; 

L. ottaa huomioon, että EU on Kambodžan tärkein kumppani kehitysavussa, johon on 

myönnetty 410 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020; ottaa huomioon, että EU tukee 

useita Kambodžan hallituksesta riippumattomien järjestöjen ja muiden 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toteuttamia ihmisoikeusaloitteita; ottaa huomioon, 

että Kambodža on erittäin riippuvainen kehitysavusta; 

1. on erittäin huolestunut Kambodžan oppositiopoliitikkojen ja -aktivistien sekä 

yhteiskunnallisten, ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistien toimintaedellytysten 

huonontumisesta ja tuomitsee kaikki Kambodžassa poliittisin perustein nostetut syytteet 

oppositiopoliitikkoja, aktivisteja ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan sekä näille 

annetut tuomiot; 

2. kehottaa Kambodžan viranomaisia kumoamaan pidätysmääräyksen ja luopumaan 

kaikista syytteistä oppositiojohtaja Sam Rainsya ja kansalliskokouksessa ja senaatissa 

istuvia kansallisen pelastuksen puolueen jäseniä vastaan, Hong Sok Hour ja kansallisen 

pelastuksen puolueen aktivistit ja järjestötyöntekijät mukaan lukien, antamaan heille 

mahdollisuuden työskennellä vapaasti ilman pidätyksen tai vainon pelkoa sekä 

lopettamaan tuomioistuinten käyttämisen ihmisten vainoamiseen poliittisesti 

motivoiduilla ja tekaistuilla syytteillä; 

3. kehottaa kansalliskokousta palauttamaan välittömästi Sam Rainsyn jäsenyyden ja hänen 

parlamentaarisen koskemattomuutensa; 

4. kehottaa Kambodžan hallitusta tunnustamaan kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja 

poliittisen opposition legitiimin ja hyödyllisen roolin Kambodžan yleisen taloudellisen 

ja poliittisen kehityksen edistämisessä; 



5. kannustaa hallitusta työskentelemään demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi ja 

kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin kuuluu moniarvoisuutta ja 

yhdistysvapautta ja sananvapautta koskevien perustuslain säännösten noudattaminen; 

6. muistuttaa, että ketään uhkaamaton demokraattisen vuoropuhelun ympäristö on 

välttämätön maan poliittisen vakauden, demokratian ja rauhallisen yhteiskunnan 

kannalta, ja vaatii hallitusta ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin kaikkien 

Kambodžan demokraattisesti valittujen edustajien turvallisuuden takaamiseksi 

riippumatta heidän poliittisista mielipiteistään; 

7. panee merkille, että vuoropuhelun kulttuuri kansanpuolueen ja kansallisen pelastuksen 

puolueen johtajien välillä antoi toiveita siitä, että Kambodžan demokratia oli oikealla 

tiellä; kehottaa Kambodžan hallitusta ja oppositiota ryhtymään vakavaan ja 

merkitykselliseen vuoropuheluun; 

8. kehottaa hallitusta varmistamaan yhteistyössä YK:n kanssa täysimääräiset ja 

puolueettomat tutkimukset, jotka johtavat syytteisiin kaikkia niitä vastaan, jotka ovat 

vastuussa äskettäisistä asevoimien jäsenten suorittamista raakalaismaisista 

hyökkäyksistä kansalliskokouksessa istuvia kansallisen pelastuksen puolueen jäseniä 

vastaan ja sotilaiden ja poliisien liiallisesta voimankäytöstä mielenosoitusten, lakkojen 

ja yhteiskunnallisen tyytymättömyyden tukahduttamisessa; 

9. kehottaa hallitusta kumoamaan yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevan lain, jonka 

äskeinen hyväksyminen on antanut valtion viranomaisille mielivaltaisen harkintavallan 

ihmisoikeusjärjestöjen lakkauttamiseksi ja niiden perustamisen estämiseksi ja on jo 

alkanut estää ihmisoikeustyötä Kambodžassa; 

10. kehottaa hallitusta ja parlamenttia varmistamaan todelliset ja vakavat neuvottelut 

kaikkien tahojen kanssa, joihin ammattiyhdistyksiä, tietoverkkorikollisuutta ja 

televiestintää koskevat lakiesitykset vaikuttavat, ja varmistamaan, että laeissa 

noudatetaan Kambodžan kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden 

mukaisia ihmisoikeusvelvoitteita ja sitoumuksia; 

11. kehottaa Kambodžan hallitusta lopettamaan mielivaltaiset pidätykset ja epäilyttävät 

katoamiset ja sallimaan vapaaehtoisjärjestöille ja ihmisoikeusjärjestöille vapaat 

toimintaedellytykset; kehottaa Kambodžan hallitusta tutkimaan vakavissaan Khem 

Sapathin katoamista; 

12. kehottaa valtion toimivaltaisia viranomaisia luopumaan ihmisoikeusaktivistien 

asettamisesta syytteeseen muiden voimassa olevien lakien perusteella, joita käytetään 

heidän vainoamiseensa heidän ihmisoikeustyönsä takia, ja vapauttamaan välittömästi ja 

ehdoitta kaikki poliittisesti motivoitujen ja tekaistujen syytteiden perusteella vangitut 

henkilöt; 

13. kehottaa jäsenvaltioita, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 

Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan 

EU:n strategian puitteiden mukaisesti ottamaan edellä mainitut huolenaiheet ja 

suositukset välittömästi esille Kambodžan viranomaisten kanssa; 

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 

varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 



edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Kaakkois-Aasian maiden liiton sihteeristölle, 

YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kambodžan hallitukselle ja kansalliskokoukselle. 


