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Mensenrechten  

Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechtensituatie in Cambodja, Laos 

en Vietnam   

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het EU-jaarverslag over de mensenrechten 2005, 

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over Cambodja, Laos en Vietnam, en met name 

zijn resolutie van 28 april 2005 over de mensenrechten in de wereld in 20041, 

– gelet op de samenwerkingsovereenkomsten van 1997 tussen de Europese Gemeenschap 

enerzijds en het Koninkrijk Cambodja en de Democratische Volksrepubliek Laos 

anderzijds, en de samenwerkingsovereenkomst van 1995 tussen de EU en de Socialistische 

Republiek Vietnam, 

– gelet op de EU-richtlijnen inzake de bescherming van voorvechters van de mensenrechten, 

zoals goedgekeurd door de Europese Raad op 14 juni 2004, 

– gelet op artikel 103, lid 4, van zijn Reglement, 

A. erkent de belangrijke vooruitgang die de drie landen in de afgelopen jaren in hun sociaal-

economische ontwikkeling hebben bereikt, en ondersteunt hun streven om met regionale en 

niet-regionale partners in multilaterale fora tot samenwerking te komen, 

B. ondersteunt de acties van de Europese Unie, haar lidstaten en andere leden van de 

internationale gemeenschap om steun te geven aan overheidsprogramma's ter vermindering 

van de armoede, 

C. betreurt het feit dat de economische en sociale hervormingen nog niet vergezeld gaan door 

adequate hervormingen op het gebied van politieke en burgerrechten, 

D. is verheugd over het feit in juni 2005 de eerste bijeenkomsten plaatsvonden van de EU-

Vietnam- en EU-Laos-werkgroepen voor de opbouw van instituties, bestuurlijke 

hervormingen, overheidsbeleid en mensenrechten, maar is van oordeel dat de situatie op het 

gebied van de fundamentele rechten tot op heden bezorgdheid blijft wekken, 

Cambodja 

E. overwegende dat de Nationale Vergadering van het Koninkrijk Cambodja op 3 februari 

2005 de parlementaire immuniteit van drie leden van de partij Sam Rainsy heeft opgeheven, 

namelijk van voorzitter Sam Rainsy, Chea Poch en Cheam Channy, 

F. overwegende dat Cheam Channy en zijn adjunct Khom Piseth voor een militaire rechtbank 

zijn gebracht, ondanks het feit dat burgers overeenkomstig het nationale Cambodjaanse 
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recht niet door militaire rechtbanken kunnen worden berecht, 

G. overwegende dat de rechten van de verdediging door dit militair tribunaal werden 

geschonden en Cheam Channy werd veroordeeld tot een zevenjarige gevangenisstraf en 

vervolgens uit zijn parlementair mandaat werd ontzet, 

H. overwegende dat de situatie van vrouwen in Cambodja bijzonder zorgwekkend is, omdat zij 

op verschillende gebieden met discriminatie en ernstige moeilijkheden worden 

geconfronteerd, zoals wordt geconstateerd in zijn resolutie van 13 januari 2005 over 

vrouwen- en kinderhandel in Cambodja2, 

I. overwegende dat de opheffing van de parlementaire immuniteit van deze drie 

oppositieleden van het Parlement, de recente arrestaties en gevangenhouding van 

journalisten (Mam Sonando, directeur van het radiostation Beehive), onderwijzers (Rong 

Chhun, voorzitter van de Onafhankelijke Onderwijzersvereniging van Cambodja) en de 

aanklachten tegen Chea Mony, de voorzitter van de Vrije Vakvereniging, Men Nath, de 

voorzitter van de Vereniging van ambtenaren en Ea Channa, een lid van de 

Studentenbeweging voor Democratie, symptomatisch zijn voor een algehele verslechtering 

op het gebied van de burgerlijke vrijheden in Cambodja en voor de campagne tegen 

politieke tegenstanders, 

J. overwegende dat er geen garanties bestaan betreffende de onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van het Cambodjaanse rechtsstelsel en derhalve betreffende zijn vermogen 

de processen van de Rode-Khmerleiders in de speciaal daarvoor opgerichte rechtbank 

zonder politieke inmenging te laten verlopen, 

Laos 

K. overwegende dat de autoriteiten van de Democratische Volksrepubliek Laos, ondanks 

krachtige druk van de Europese Unie, internationale organisaties en andere leden van de 

internationale gemeenschap, hun aanvallen op de vrijheid van meningsuiting, de 

persvrijheid en de vrijheid van vereniging, van vergadering en van godsdienst voortzetten, 

L. overwegende dat van de internationale media en mensenrechtenorganisaties berichten 

blijven komen over schendingen van de rechten van het Lao-Hmong volk, dat in een 

dramatische humanitaire situatie blijft verkeren, 

M. overwegende dat de voornaamste leiders van de vreedzame Beweging van 26 oktober 1999, 

die op democratische hervormingen aandrongen, Thongpraseuth Keuakoun, Seng-Aloun 

Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong en Keochay, zich nog steeds in gevangenschap 

bevinden en dat een andere leider van deze beweging, Khamphouvieng Sisa-At, na 

mishandeling en uitputting in gevangenschap is overleden, 

N. overwegende dat buitenlandse waarnemers, met name die van Amnesty International, het 

recht is ontzegd het grondgebied van Laos vrijelijk te betreden, 

Vietnam 

O. verheugd over de aanneming door Vietnam in juni 2005 van een "Master Plan en actieplan 
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inzake de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en Vietnam tot 2010", en over de 

toegenomen bereidheid van de regering om vraagstukken op het gebied van de 

mensenrechten te bespreken, 

P. de substantiële vooruitgang erkennend die de Socialistische Republiek Vietnam op het 

gebied van economische en sociale rechten heeft gemaakt, zoals blijkt uit sociale 

indicatoren en de humanitaire ontwikkelingsindex van de UNDP, 

Q. overwegende dat de Vietnamese autoriteiten nog steeds beperkingen opleggen aan de 

vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, met name door invoering van een cyber-

politiemacht in 2004 en het gevangen zetten van cyber-dissidenten, onder wie Nguyen Dan 

Que, Pham Hong Son, Nguyen Vu Binh en Nguyen Khac Toan, op beschuldiging van 

spionage, alleen omdat ze informatie op het internet hadden gezet, 

R. overwegende dat de inheemse minderheden die op de hoge bergplateau's in het midden en 

het noorden leven, met name de Montagnards, te lijden hebben onder discriminatie en 

maatregelen zoals confisquering van land van de voorvaderen of religieuze onderdrukking, 

S. overwegende dat de Verenigde boeddhistische kerk van Vietnam sinds 1975 stelselmatig is 

vervolgd wegens haar inzet voor godsdienstvrijheid, mensenrechten en democratische 

hervormingen; overwegende dat zij sinds 1981 verboden is, haar eigendommen zijn 

geconfisqueerd, haar scholen, universiteiten, sociale en culturele instellingen zijn 

vernietigd, en dat patriarch Thich Huyen Quang van deze kerk en zijn plaatsvervanger 

Thich Quang Do op willekeurige gronden bijna 25 jaar gevangen zijn gehouden, 

T. overwegende dat de leden van plaatselijke comité's van de Verenigde boeddhistische kerk 

van Vietnam die in 2005 in negen provincies van Centraal- en Zuid-Vietnam zijn opgezet 

aan stelselmatige pesterijen door de politie werden blootgesteld wegens het verlenen van 

hulp aan mensen in deze arme provincies, en dat de tot deze kerk behorende monnik Thich 

Vien Phuong veroordeeld is tot betaling van een boete die overeenkomt met het basisloon 

van 43 maanden, uitsluitend wegens het filmen van een oproep tot eerbiediging van 

mensenrechten en democratie in Vietnam, die door Thich Quang Do in april 2005 naar de 

Commissie van de VN voor de mensenrechten werd opgestuurd, 

U. overwegende dat de boeddhistische monnik Thich Thien Minh, die onlangs na 26 jaar 

detentie uit een heropvoedingskamp werd ontslagen, verslag heeft uitgebracht over de 

erbarmelijke omstandigheden waaronder gevangenen in kamp Z30A in Xuan Loc worden 

vastgehouden, met name de rooms-katholieke priesters Pham Minh Tri en Nguyen Duc 

Vinh, die meer dan 18 jaar hebben vastgezeten, en een lid van de boeddhistische hoa hao-

sekte, Ngo Quang Vinh, die 87 jaar oud is, 

V. overwegende dat in 2004 een nieuwe verordening inzake geloof en religie werd ingevoerd 

voor de codificatie van alle aspecten van godsdienstig leven, maar dat een groot aantal 

beperkingen die aan de Verenigde boeddhistische kerk van Vietnam en de protestantse 

kerken, waaronder de mennonitische kerk, zijn opgelegd, gehandhaafd zijn gebleven, 

W. overwegende dat de commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties 

aanbevelingen (ref. CCPR/CO/75/VNM van 26 juli 2002) aan de Vietnamese autoriteiten 

heeft gedaan in verband met de ontwikkelingsstrategie voor het rechtsstelsel, een 

gedeeltelijk door donorlanden, waaronder een aantal lidstaten van de Europese Unie, 

gefinancierd 10-jarenplan, 



Cambodja 

1. brengt zijn steun tot uiting aan de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van 

de VN voor mensenrechten in Cambodja en dringt aan op zo spoedig mogelijke inrichting 

van het onafhankelijke Rode-Khmertribunaal, zoals met de VN in juni 2003 

overeengekomen; 

2. dringt bij de Cambodjaanse autoriteiten aan op: 

 - onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Cheam Channy, teruggave van zijn 

parlementair mandaat en herstel van de parlementaire immuniteit van Sam Rainsy en de 

twee andere vertegenwoordigers van zijn partij, waarop reeds werd aangedrongen in de 

resolutie van het EP van 10 maart 2005 over Cambodja3 en door de Interparlementaire 

Unie in haar resolutie van 19 oktober 2005; 

 - doorvoering van politieke en institutionele hervormingen om te komen tot een 

democratische staat die zich houdt aan de regels van de rechtsstaat en gebaseerd is op de 

eerbiediging van de fundamentele vrijheden; 

 - blijkgeving van de wil over te gaan tot een doeltreffende bestrijding van de endemische 

misstanden als corruptie, ontbossing op grote schaal resulterend in volksverhuizingen, 

en de industrie van het sekstoerisme en een eind te maken aan de huidige cultuur 

straffeloosheid en allen die verantwoordelijk zijn voor de bovengenoemde praktijken 

voor de rechter te brengen; 

3. dringt er bij de Raad en de Commissie op aan een werkgroep voor de opbouw van 

instituties, administratieve hervorming, openbaar bestuur en mensenrechten in te stellen, en 

over de resultaten daarvan verslag uit te brengen aan het Europees Parlement; 

4. stelt onder andere voor een ad hoc-delegatie van het Europees Parlement zo spoedig 

mogelijk een bezoek aan Cambodja te laten brengen voor een evaluatie van de situatie van 

gevangengehouden parlementsleden, vertegenwoordigers van de media en vakbondsleiders 

in dit land en om een eind te maken aan de detentie van alle politieke gevangenen; 

Laos 

5. doet een beroep op de Laotiaanse autoriteiten om: 

- over te gaan tot vrijlating van alle politieke gevangenen en personen die om 

gewetensbezwaren gevangen worden gehouden, onder wie de leiders van de 

Beweging van 26 oktober 1999, de christenen die gevangen worden gehouden omdat 

zij geen afstand hebben genomen van hun geloof, de Hmong en met met name Thao 

Moua en Pa Phue Khang, de gidsen die in dienst waren van Europese journalisten en 

die in 2003 werden gearresteerd; 

- om zo snel mogelijk alle noodzakelijke hervormingen op te stellen en uit te voeren, 

die vereist zijn om het land te democratiseren, de vrije meningsuiting van de politieke 

oppositie op vredevolle wijze te verzekeren en te zorgen voor het spoedig houden van 

meerpartijen-verkiezingen onder internationaal toezicht, met het oog op nationale 
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verzoening; 

- programma's uit te voeren die de integratie van de Lao-Hmongbevolking en andere 

etnische en religieuze minderheden in de Laotiaanse samenleving mogelijk moeten 

maken, met behoud van de sociale en politieke rechten van deze groeperingen, 

teneinde hun menserechtensituatie en leefomstandigheden zo snel mogelijk te 

verbeteren; 

- gespecialiseerde agentschappen van de VN en vertegenwoordigers van humanitaire 

organisaties onbeperkte toegang toe te staan, zodat deze een bezoek kunnen brengen 

aan politieke gevangenen, de Hmongbevolking en religieuze minderheden in Laos; 

- onverwijld over te gaan tot ratificatie van het Internationale Convenant inzake 

burgerlijke en politieke rechten; 

6. verzoekt de Commissie de situatie van de Lao-Hmonggemeenschap nauwkeurig in het oog 

te houden, alsook de overheidsprogramma's die bestemd zijn voor de etnische 

minderheden; 

Vietnam 

7. doet een beroep op de Vietnamese autoriteiten om: 

- ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het einde van de Vietnamoorlog over te 

gaan tot het voeren van een werkelijke dialoog waarbij alle delen van de bevolking bij 

de economische, sociale, intellectuele en politieke ontwikkeling van Vietnam worden 

betrokken; 

- politieke en institutionele hervormingen door te voeren die uitmonden in democratie 

en toepassing van de regels van de rechtsstaat, te beginnen met instemming met een 

meerpartijenstelsel en waarborging van de vrijheid van meningsuiting voor allen; 

- de ontwikkelingsstrategie voor het rechtsstelsel toe te passen overeenkomstig de 

aanbevelingen van de commissie voor de mensenrechten van de VN en de bepalingen 

van het internationale convenant inzake burgerlijke en politieke rechten; 

- een eind te maken aan alle vormen van onderdrukking van de leden van de Verenigde 

boeddhistische kerk van Vietnam en het bestaan van laatstgenoemde kerk en dat van 

andere niet-erkende kerken in het land officieel te erkennen; 

- alle Vietnamese politieke gevangenen vrij te laten, alsook de personen die om 

gewetensbezwaren gevangen worden gehouden omdat ze op wettige en vreedzame 

wijze gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrije meningsvorming, recht op vrije 

meningsuiting, persvrijheid en godsdienstvrijheid, met name Thich Huyen Quang en 

Thich Quang Do, die door de Verenigde Naties worden beschouwd als slachtoffers 

van detentie op willekeurige gronden4; 

- volledige gebruikmaking te garanderen van de fundamentele rechten zoals deze zijn 

vastgelegd in de Vietnamese grondwet en het internationale convenant inzake 

                                                 
4 Werkgroep inzake gevangenhouding op willekeurige gronden, advies 18/2005, 26 mei 2005. 



burgerlijke en politieke rechten, met name door de opbouw van een werkelijke vrije 

pers toe te staan; 

- te zorgen voor de veilige repatriëring, krachtens de overeenkomst tussen Cambodja, 

Vietnam en de UNHCR, van de Montagnards die Vietnam ontvluchtten en een goed 

toezicht op de situatie van de teruggekeerde vluchtelingen door de UNHCR en 

internationale NGO's toe te staan; 

Algemeen 

8. ondersteunt de door de Commissie te financieren projecten ter bevordering van de 

ontwikkeling van het journalisme en voor de ontwikkeling van programma's voor de 

opbouw van capaciteiten in de nationale vergadering in Laos, en steunt eveneens de 

activiteiten in Vietnam die voortkomen uit de werkgroep inzake het opbouwen van 

instituties, administratieve hervorming, goed bestuur en mensenrechten; 

9. verzoekt de Raad en de Commissie volledig te worden betrokken bij de werkzaamheden 

van de EU-Vietnam en EU-Laos-werkgroepen inzake de opbouw van instituties, 

administratieve hervorming, goed bestuur en mensenrechten; 

10. verzoekt de Raad en de Commissie om een nauwkeurige beoordeling van het sinds de 

ondertekening van de associatie- en samenwerkingsovereenkomsten in Cambodja, Laos en 

Vietnam gevoerde beleid onder toepassing van artikel 1 van de 

samenwerkingsovereenkomsten, dat inhoudt dat eerbiediging van de democratische 

beginselen en fundamentele rechten essentiële elementen zijn van de overeenkomsten, en 

het Europees Parlement op de hoogte te stellen van de resultaten; 

° 

°  ° 

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de regeringen en parlementen van Laos, 

Vietnam en Cambodja. 

 


