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Europa-Parlamentets beslutning om masseretssagerne mod oppositionen og 
civilsamfundet i Cambodja
(2021/2579(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Cambodja, navnlig beslutning af 
14. september 2017 om Cambodja, især sagen om Kem Sokha1, beslutning af 14. 
december 2017 om Cambodja: navnlig opløsningen af partiet CNRP2 og beslutning af 
13. september 2018 om Cambodja, især sagen om Kem Sokha3,

– der henviser til Rådets konklusioner af 26. februar 2018 om Cambodja,

– der henviser til Paris-fredsaftalerne fra 1991, hvori der i artikel 15 er nedfældet et 
tilsagn om at værne om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder 
i Cambodja, herunder fra internationale medunderskriveres side,

– der henviser til Kommissionens beslutning af 12. februar 20204 om tilbagetrækning af 
en del af de toldpræferencer, der er indrømmet Cambodja i henhold til EU's 
handelsordning om "alt undtagen våben" (EBA), fra og med den 12. august 2020,

– der henviser til erklæringen af 11. september 2020 fra talsmanden for FN's 
højkommissær for menneskerettigheder om anholdelsen af den fremtrædende 
fagforeningsmand Rong Chhun og 24 andre menneskerettighedsforkæmpere og 
miljøforkæmpere5,

– der henviser til erklæringen fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
(EU-Udenrigstjenesten) af 2. marts 2021 om masseretssager mod medlemmer af 
oppositionen,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om foreningsfrihed 
og beskyttelse af retten til at organisere sig,

– der henviser til erklæringen af 16. november 2020 fra den særlige rapportør om 
forsamlings- og foreningsfrihed, medlemmerne af arbejdsgruppen om 
forskelsbehandling af kvinder og piger samt den særlige rapportør om menings- og 
ytringsfrihed om undertrykkelsen af civilsamfundet og angrebene på 
menneskerettighedsforkæmpere i Cambodja,

1 EUT C 337 af 20.9.2018, s. 99.
2 EUT C 369 af 11.10.2018, s. 76.
3 EUT C 433 af 23.12.2019, s. 128.
4 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/550 af 12. februar 2020 om ændring af bilag II og IV til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 for så vidt angår den midlertidige tilbagetrækning 
af ordningerne omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 978/2012 for visse varer med oprindelse i 
Kongeriget Cambodja (EUT L 127 af 22.4.2020, s. 1).
5 https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26223&LangID=F

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26223&LangID=F


RC\1226653DA.docx 4/9 PE689.058v01-00 }
PE689.059v01-00 }
PE689.060v01-00 }
PE689.061v01-00 }
PE689.062v01-00 }
PE689.063v01-00 } RC1

DA

– der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget 
Cambodja, der blev godkendt den 29. april 19976,

– der henviser til den cambodjanske straffelov,

– der henviser til EU's retningslinjer fra 2008 vedrørende 
menneskerettighedsforkæmpere, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 
1966,

– der henviser til erklæring af 25. november 2020 fra FN's særlige rapportør om 
menneskerettighedssituationen i Cambodja, Rhona Smith,

– der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at mindst 137 personer i november 2020 blev anklaget for at være 
tilknyttet det opløste oppositionsparti Cambodia National Rescue Party (CNRP) og 
retsforfulgt for politisk motiverede anklager om tilskyndelse til samt planlægning og 
udførelse af angreb mod staten i henhold til artikel 451, 453, 494 og 495 i straffeloven;

B. der henviser til, at byretten i Phnom Penh den 1. marts 2021 dømte de ni højstplacerede 
ledere af Cambodjas nationale redningsparti for anklager om "forsøg på at organisere et 
statskup for at vælte regeringen" i forbindelse med deres forsøg på at vende tilbage til 
Cambodja den 9. november 2019;

C. der henviser til, at den tidligere formand for CNRP, Sam Rainsy, forsøgte at vende 
tilbage til Cambodja i 2019; der henviser til, at Sam Rainsy blev idømt den hårdeste 
straf på 25 års fængsel; der henviser til, at ud over Sam Rainsy er også Mu Sochua, Eng 
Chhay Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura og 
Nuth Romduol blevet dømt; der henviser til, at alle de dømte risikerer en fængselsstraf 
på mellem 20 og 25 år; der henviser til, at de har fået frataget retten til at stemme og 
stille op til valg;

D. der henviser til, at oppositionspolitikerne blev dømt in absentia, fordi de ikke fik lov til 
at vende tilbage til Cambodja for at forsvare sig i retten;

E. der henviser til, at mens disse sager hastes gennem retssystemet, er retssagen mod den 
tidligere formand for CNRP, Kem Sokha, som blev løsladt mod kaution og med 
begrænsende foranstaltninger, fortsat suspenderet, og hans begæringer om genoptagelse 
af sagen er blevet afvist;

F. der henviser til, at domstolen i juli 2019 dømte Kong Atith, den nyvalgte formand for 
the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (CCAWDU), in 

6 EFT L 269 af 19.10.1999, s. 18.
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absentia for forsætlige voldshandlinger i forbindelse med en protest i 2016 mellem 
chauffører og the Capitol Bus Company; der henviser til, at Kong Atith som følge af sin 
betingede straf på tre år ikke længere kan arbejde som leder af en 
arbejdstagerorganisation;

G. der henviser til, at myndighederne den 31. juli 2020 arresterede Rong Chhun, formand 
for den uafhængige cambodjanske sammenslutning af fagforeninger, uden en 
arrestordre i hans hjem i Phnom Penh, og at han den 1. august 2020 blev anklaget for 
"tilskyndelse til at begå en forbrydelse" i henhold til artikel 494 og 495 i Cambodjas 
straffelov; der henviser til, at han efterfølgende blev varetægtsfængslet i Phnom Penhs 
Correctional Centre 1;

H. der henviser til, at der under de masseretssager, der blev gennemført fra november 2020 
til februar 2021, ikke blev fremlagt nogen pålidelig dokumentation; der henviser til, at 
de tiltalte ikke fik lov til at være til stede under retssagerne; der henviser til, at 
offentligheden i vid udstrækning var udelukket fra retssagen; der henviser til, at der har 
været rapporter om tiltalte, der har gjort indsigelse mod de påståede tilståelser, der blev 
anvendt under retssagen, med den begrundelse, at disse blev underskrevet eller 
undertegnet med tommelfingeraftryk under tvang og uden juridisk repræsentation;

I. der henviser til, at de retssager, der er indledt af byretten i Phnom Penh, er i strid med 
de proceduremæssige og materielle krav til en retfærdig rettergang, som afspejles i den 
cambodjanske straffelov og artikel 14, stk. 3, litra d), i den internationale konvention 
om borgerlige og politiske rettigheder;

J. der henviser til, at Cambodjas regering siden 2017 har truffet en række repressive 
foranstaltninger, der begrænser den politiske deltagelse og valgrettighederne i landet, og 
bevæger sig væk fra vejen mod demokrati og skaber en autoritær stat;

K. der henviser til, at højesteret den 16. november 2017 bekendtgjorde opløsningen af 
CNRP;

L. der henviser til, at valget i Cambodja i 2018 ikke levede op til de internationale 
minimumsstandarder for demokratiske valg og gjorde det muligt for det regerende parti, 
det Cambodjanske Folkeparti (CPP), at tage fuld kontrol over alle pladserne, både i 
Senatet og i Nationalforsamlingen, og dermed de facto skabe en etpartistat uden 
parlamentarisk opposition;

M. der henviser til, at de cambodjanske myndigheder har meddelt, at det næste lokalvalg vil 
finde sted den 5. juni 2022, mens det største oppositionsparti CNRP fortsat er juridisk 
opløst, og dets ledere dømt og udelukket fra at deltage i politik, og dets tilhængere 
chikaneres, arresteres og udsættes for vold;

N. der henviser til, at FN's menneskerettighedseksperter har udtrykt bekymring over 
stramningen af restriktionerne for civilsamfundet i Cambodja;

O. der henviser til, at Kommissionen den 12. februar 2020 besluttede at trække en del af de 
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toldpræferencer, der er indrømmet Cambodja i henhold til EU's handelsordning om "alt 
undtagen våben" (EBA), tilbage på grund af alvorlige og systematiske overtrædelser af 
menneskerettighedsprincipperne i den internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder;

1. opfordrer Cambodjas regering til at sætte en stopper for alle former for chikane, 
intimidering og politisk motiverede anklager mod medlemmer af oppositionen, 
fagforeningsfolk, menneskerettighedsforkæmpere, medier og civilsamfundsaktører; 
opfordrer sikkerhedsstyrkerne til at afstå fra unødvendig og overdreven magtanvendelse 
over for dem, der deltager i fredelige protester;

2. opfordrer de cambodjanske myndigheder til straks og betingelsesløst at annullere 
dommene mod Sam Rainsy, Mu Sochua, Eng Chhay Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, 
Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura og Nuth Romduol;

3. opfordrer de cambodjanske myndigheder til at indlede en national forsoningsproces 
gennem en ægte og inklusiv dialog med de politiske oppositionspartier og 
civilsamfundet;

4. opfordrer Cambodjas regering til straks at løslade alle personer, der er blevet 
tilbageholdt for at udøve deres menneskerettigheder, og til at frafalde alle anklager mod 
dem; understreger, at anklagerne mod de mere end 130 berørte personer, er politisk 
motiverede og har til formål at udrydde enhver uenighed;

5. er rystet over og fordømmer de eskalerende krænkelser af menneskerettighederne i 
Cambodja, herunder vold mod fredelige demonstranter, vedtagelsen af nye 
undertrykkende love og anholdelsen af menneskerettighedsforkæmpere, journalister, 
oppositionsaktivister, miljøforkæmpere, studerende og almindelige borgere for fredeligt 
at give udtryk for deres synspunkter;

6. opfordrer indtrængende den cambodjanske regering til at ophæve alle undertrykkende 
love, herunder de nylige dekreter og lovforslag, der regulerer det digitale miljø og gør 
det muligt for regeringen at øge onlineovervågning, censur og kontrol af internettet, 
samt til at ophæve alle nylige ændringer af forfatningen, straffeloven, loven om 
politiske partier, loven om fagforeninger, loven om NGO'er og alle andre retsakter, der 
begrænser ytringsfriheden og de politiske frihedsrettigheder, og som ikke er i fuld 
overensstemmelse med Cambodjas forpligtelser og internationale standarder;

7. opfordrer de cambodjanske myndigheder til at respektere alle borgeres ret til en 
retfærdig rettergang, ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige 
forsamlinger;

8. opfordrer de cambodjanske myndigheder til øjeblikkeligt at indstille andre former for 
chikane, herunder juridisk chikane og intimidering af oppositionsmedlemmer i landet;

9. fordømmer de repressive foranstaltninger under dække af at yde sundhedsbeskyttelse og 
minder om, at nødforanstaltninger i forbindelse med inddæmning af covid-19-
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pandemien ikke blot bør anvendes til at undertrykke kritik;

10. udtrykker bekymring over den stigende undertrykkelse af miljøaktivister; er foruroliget 
over deres inddragelse i de seneste masseretssager;

11. gentager, at valget hverken var frit eller retfærdigt, og at CPP ikke bør betragtes som 
Cambodjas legitime regerende parti; understreger, at valg kun kan være reelt frie og 
retfærdige, hvis oppositionspartierne får lov til at deltage;

12. tilskynder den cambodjanske regering til at genoprette demokratiet og sikre, at 
anvendelsen af lovgivningen respekterer menneskerettighederne og de grundlæggende 
frihedsrettigheder, hvilket indbefatter en fuldstændig overholdelse af de 
forfatningsmæssige bestemmelser om pluralisme og forenings- og ytringsfrihed;

13. udtrykker alvorlig bekymring over fortsatte statslige foranstaltninger og chikane mod 
uafhængige medieforetagender og journalister, der undertrykker deres ret til 
ytringsfrihed, herunder deres ret til at have meninger og til at modtage og meddele 
oplysninger og tanker uden indblanding fra offentlige myndigheder, og udtrykker 
bekymring over fængslingen af flere journalister på grund af falske anklager om 
uafhængig rapportering;

14. beklager, at den cambodjanske regering ikke har levet op til sit ansvar for at overvinde 
alvorlige og systematiske krænkelser af politisk deltagelse, ytringsfrihed og 
foreningsfrihed, hvilket førte til Kommissionens beslutning om at trække en del af de 
toldpræferencer, der er indrømmet Cambodja i henhold til EU's EBA-handelsordning, 
tilbage fra den 12. august 2020; opfordrer indtrængende Kommissionen til at insistere 
på klart definerede benchmarks for menneskerettigheder i alle sine interaktioner med 
den cambodjanske regering og til at medtage de spørgsmål, der giver anledning til 
bekymring i denne beslutning, som led i dens fortsatte øgede engagement med 
myndighederne, herunder EBA; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge 
situationen og vurdere konsekvenserne af EBA's delvise tilbagetrækning for de mest 
sårbare dele af civilsamfundet;

15. bemærker, at dette års topmøde mellem Asien og Europa er planlagt til at finde sted i 
Phnom Penh; mener, at EU ikke bør acceptere, at topmødet afholdes der, medmindre 
demokratiet genoprettes;

16. opfordrer medlemsstaterne til at suspendere al bilateral finansiel støtte til den 
cambodjanske regering og i stedet fokusere på civilsamfundsorganisationer og 
oppositionspartier;

17. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at overvåge 
menneskerettighedssituationen i Cambodja og handle i fuld overensstemmelse med 
EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati og EU's 
retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere; anmoder EU's delegation i 
Phnom Penh og medlemsstaternes ambassader om at overvåge retssager og gennemføre 
fængselsbesøg;



RC\1226653DA.docx 8/9 PE689.058v01-00 }
PE689.059v01-00 }
PE689.060v01-00 }
PE689.061v01-00 }
PE689.062v01-00 }
PE689.063v01-00 } RC1

DA

18. insisterer på, at den cambodjanske regering samarbejder med FN's Højkommissariat for 
Menneskerettigheder og FN's særlige procedurer for at give dem mulighed for at 
opfylde deres mandater uden indblanding;

19. opfordrer den cambodjanske regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at opløsningen af CNRP hurtigt ophæves, og at partiets 5 007 
lokalrådsmedlemmer genindsættes;

20. gentager opfordringen fra Rhona Smith, FN's særlige rapportør om 
menneskerettighedssituationen i Cambodja, til de cambodjanske myndigheder om at 
åbne op for det civilsamfundsmæssige råderum, beskytte og fremme de grundlæggende 
frihedsrettigheder, herunder forsamlings- og ytringsfriheden, og sikre retten til en 
retfærdig rettergang for alle som garanteret ved internationale 
menneskerettighedsnormer og -standarder og Cambodjas love;

21. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at udarbejde et omfattende og 
strategisk demokratiinitiativ for landene i ASEAN-regionen og forelægge det for 
Europa-Parlamentet inden for seks måneder;

22. mener, at målrettede sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, mod 
cambodjanske ledere og deres økonomiske interesser er tiltrængte; opfordrer 
indtrængende Rådet til at vedtage restriktive foranstaltninger over for de politiske ledere 
og ledere af sikkerhedsstyrkerne, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, opløsningen og den efterfølgende undertrykkelse af 
oppositionen i Cambodja og mod deres økonomiske interesser under EU's globale 
menneskerettighedssanktionsordning;

23. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at træffe hasteforanstaltninger 
for at lede indsatsen på den kommende 48. samling i FN's Menneskerettighedsråd hen 
imod vedtagelsen af en stærk resolution om menneskerettighedssituationen i Cambodja, 
udvide mandatet for FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i 
Cambodja og anmode FN's højkommissær for menneskerettigheder om at overvåge og 
rapportere om menneskerettighedssituationen i Cambodja og skitsere, hvilke 
foranstaltninger regeringen bør træffe for at opfylde sine internationale 
menneskerettighedsforpligtelser;

24. opfordrer Det Europæiske Råd til at vedtage en formel holdning til 
menneskerettighedssituationen og forværringen af demokratiet i Cambodja;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, 
generalsekretæren for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter samt Cambodjas regering og parlament.
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