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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Καμπότζη: η περίπτωση του 
ηγέτη της αντιπολίτευσης Κεμ Σόχα
(2023/2589(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Καμπότζη, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Μαρτίου 2023, ύστερα από μία δίκη που κρίθηκε από 
εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ότι «δεν πληρούσε τα πρότυπα του δικαίου της Καμπότζης 
ούτε του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα», το δημοτικό δικαστήριο της 
Πνομ Πενχ καταδίκασε τον Κεμ Σόχα σε 27 έτη κάθειρξης, ποινή την οποία επιτρέπεται 
προσωρινά να εκτίσει σε κατ’ οίκον περιορισμό, και ανέστειλε επ’ αόριστον τα πολιτικά 
του δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι· 

 Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κεμ Σόχα, πρώην πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Διάσωσης 
της Καμπότζης (CNRP), συνελήφθη το 2017 λόγω κατηγοριών για συνωμοσία με σκοπό 
την ανατροπή του πρωθυπουργού Χουν Σεν και προφυλακίστηκε αυθαίρετα έως την υπό 
όρους αποφυλάκισή του σε κατ’ οίκον περιορισμό στις 10 Σεπτεμβρίου 2018·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο της Καμπότζης διέλυσε 
το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CNRP, η κυβέρνηση της Καμπότζης διώκει 
μέλη της πολιτικής αντιπολίτευσης φυλακίζοντάς τα και επιβάλλοντας πρόστιμα, και 
εξαναγκάζοντάς τα σε εξορία· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός Χουν Σεν βρίσκεται στην εξουσία σχεδόν 
αδιάλειπτα εδώ και 38 χρόνια και ότι το κυβερνών κόμμα έχει απόλυτη εξουσία επί του 
κράτους και των νομοθετικών οργάνων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνητική καταστολή των ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτικής 
αντιπολίτευσης, η οποία ξεκίνησε το 2017, συνεχίζεται, μεταξύ άλλων μέσω εικονικών 
μαζικών δικών, της δίωξης ακτιβιστών, όπως η Seng Theary, καθώς και της ηγεσίας και 
μελών του κόμματος Candlelight της αντιπολίτευσης, του περιορισμού των ελευθεριών 
και της αναστολής λειτουργίας, στις 13 Φεβρουαρίου 2023, του VOD, ενός από τα 
τελευταία ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης της Καμπότζης· 

1. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Κεμ Σόχα και όλων των 
αξιωματούχων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης που έχουν καταδικαστεί ή κρατούνται 
με πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες· 

2. καλεί τις αρχές της Καμπότζης να διασφαλίσουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές τον 
Ιούλιο του 2023, επιτρέποντας σε όλα τα πολιτικά κόμματα να διεξαγάγουν ισότιμες, 
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ελεύθερες και διαφανείς προεκλογικές εκστρατείες στο πλαίσιο μιας πιο 
συμπεριληπτικής και διαφανούς εθνικής εκλογικής επιτροπής· ζητεί την άμεση 
αποκατάσταση του CNRP, ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές του 2023·

3. καλεί τις αρχές να θέσουν τέλος σε όλες τις μορφές παρενόχλησης, εκφοβισμού και 
πολιτικά υποκινούμενων ποινικών κατηγοριών κατά μελών της αντιπολίτευσης, 
συνδικαλιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραγόντων της 
κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, και ζητεί την άμεση επαναφορά του 
VOD·

4. ζητεί τη συντονισμένη χρήση των διαθέσιμων πολιτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης 
της περαιτέρω αναστολής του καθεστώτος της Καμπότζης που διέπεται από την αρχή 
«Όλα εκτός από όπλα», εάν οι εκλογές του 2023 αποκλίνουν από τα διεθνή πρότυπα ή 
εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει δείκτες αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη 
συνεχιζόμενη ενισχυμένη συνεργασία της με τις αρχές της Καμπότζης, και να παράσχει 
βοήθεια στην κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της Καμπότζης· 

6. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει στοχευμένες κυρώσεις, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να αναγκαστούν να 
λογοδοτήσουν όλα τα πρόσωπα που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη διάλυση και την επακόλουθη καταστολή της 
αντιπολίτευσης της Καμπότζης· 

7. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, 
καθώς και στην κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και την Εθνοσυνέλευση της Καμπότζης.


