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Лаос: случаят на Сомбат Сомфон  

Резолюция на Европейския от 7 февруари 2013 г. парламент относно Лаос: случаят 

на Сомбат Сомфон (2013/2535(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предходните си резолюции относно Лаос, 

– като взе предвид изявлението на говорителя на върховния комисар на ООН за 

правата на човека от 21 декември 2012 г. относно Лаос, 

– като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител Катрин 

Аштън от 21 декември 2012 г. относно изчезването на Сомбат Сомфон в Лаос, 

– като взе предвид изявлението на държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън от 

16 януари 2013 г. относно изчезването на Сомбат Сомфон, лидер на гражданското 

общество в Лаос, 

– като взе предвид изявлението на министерството на външните работи на Лаос от 

19 декември 2012 г. и това на посланика на Лаос пред ООН от 4 януари 2013 г., 

– като взе предвид писмата от редица членове на Европейския и на национални 

парламенти и съвместното отворено писмо от 65 НПО до министър-председателя 

на Лаос от 17 януари 2013 г. относно изчезването на Сомбат Сомфон, 

– като взе предвид писмото от Азиатския форум за правата на човека и развитието до 

председателя на междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека 

от 4 януари 2013 г., 

– като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от 

2008 г., 

– като взе предвид Международната конвенция за защитата на всички лица срещу 

насилствено изчезване (ICCPED), по която Лаос е страна, и Декларацията на ООН 

от 18 декември 1992 г. относно защитата на всички лица срещу насилствено 

изчезване,  

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 

– като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права 

(ICCPR) от 1966 г., ратифициран от Лаос през 2009 г., 

– като взе предвид всеобщия периодичен преглед на UNHCR относно Лаос от 

21 септември 2010 г., 

– като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Народна 

демократична република Лаос от 1 декември 1997 г., 



– като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за 

дейността, 

А. като има предвид, че Сомбат Сомфон, изтъкната фигура в социалното развитие и 

образованието на младежта, е изчезнал на 15 декември 2012 г. в столицата на Лаос, 

Виентян; като има предвид, че кадрите от видеонаблюдението, получени от 

семейството му, показват, че Сомбат Сомфон е последно видян от местната 

полиция до полицейския пост Thadeau в около 6 ч. вечерта в деня на изчезването 

му, като е отведен в автомобил от мъже в цивилно облекло; 

Б. като има предвид, че в изявлението си от 19 декември 2012 г. правителството на 

Лаос потвърди, че инцидентът е заснет от камери за сигурност; като има предвид, 

че органите твърдят, че той е жертва на отвличане поради лични или бизнес 

конфликти; 

В. като има предвид, че ООН и 65 международни организации по правата на човека 

изразиха тревога, че Сомбат Сомфон може да е станал жертва на насилствено 

изчезване, по всяка вероятност във връзка с работата си, и сериозна загриженост 

относно сигурността му и липсата на напредък и информация при разследването от 

лаоските органи на изчезването на Сомбат Сомфон; 

Г. като има предвид, че семейството на Сомбат Сомфон не е успяло да установи 

местонахождението му от този ден, въпреки нееднократни призиви към местните 

органи и претърсване на околностите; 

Д. като има предвид, че Сомбат Сомфон е ценен от обществеността и добре известен с 

широкообхватната си работа в областта на устойчивото и справедливо развитие, по-

специално чрез създаването през 1996 г. на PADETC, или център за обучение за 

развитие с участие; като има предвид, че той получи през 2005 г. наградата на 

Рамон Магсайсай за лидерство на общността; 

Е. като има предвид, че през октомври 2012 г. Сомбат Сомфон, като член на 

националния организационен комитет на Лаос, беше един от организаторите на 

Деветия Азиатско-европейски форум на народите във Виентян, преди ASEM 9, и 

беше един от основните оратори; 

Ж. като има предвид, че група парламентаристи от АСЕАН посетиха Лаос в седмицата 

между 14 и 18 януари 2013 г., за да получат информация за Сомбат Сомфон; 

З. като има предвид, че в Лаос са налице нарушения на основните свободи, в частност 

на свободата на пресата и на медиите, свободата на вероизповеданието, на 

събиранията, академичната свобода и правата на малцинствата; 

1. Изразява дълбоката си загриженост относно изчезването, безопасността и 

благосъстоянието на Сомбат Сомфон; 

2. Изразява загриженост относно забавения ход и липсата на прозрачност на 

разследването на изчезването на Сомбат Сомфон; призовава органите на Лаос да 

предприемат бързи, прозрачни и цялостни разследвания, в съответствие със 

задълженията си съобразно международното право в областта на правата на човека, 

и да гарантират незабавното и безопасно връщане на Сомбат Сомфон при 



семейството му; 

3. Призовава върховния представител/заместник-председателя на Комисията да 

осъществява мониторинг на разследванията на правителството на Лаос относно 

изчезването на Сомбат Сомфон; 

4. Изисква от лаоските органи да потвърдят публично легалността и легитимността на 

работата за устойчиво развитие и социална справедливост, с цел справяне със 

заплахата, провокирана от изчезвания като това на Сомбат Сомфон; 

5. Приветства посещението на група парламентаристи от АСЕАН в Лаос през януари 

2013 г. с цел намиране на информация за Сомбат Сомфон и призовава комисията на 

АСЕАН по правата на човека да установи проучвателна комисия, която да проучи 

събитията около насилственото изчезване на Сомбат Сомфон; 

6. Призовава ЕС да включи Лаос сред приоритетите си за двадесет и втората сесия на 

Съвета на ООН по правата на човека; 

7. Изтъква, че органите на Лаос следва да предприемат всички необходими мерки за 

прекратяване на практиката на произволни арести и тайното задържане; призовава 

органите на Лаос да обявят насилственото изчезване за престъпление и да 

ратифицират Международната конвенция за защитата на всички лица срещу 

насилствено изчезване; изтъква, че насилствените изчезвания са явни нарушения на 

основните права на човека и на основните свободи; 

8. Призовава правителството на Лаос да зачита правата на свобода на словото и на 

сдружаване и правата на малцинствата и да защитава правото на свобода на 

вероизповеданието или убежденията, като прекрати всички ограничения относно 

упражняването на това право, съобразно препоръчаното на всеобщия периодичен 

преглед на ООН на 21 септември 2010 г.; 

9. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия / върховен 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на секретариата 

на АСЕАН, на върховния комисар на ООН по правата на човека, генералния 

секретар на ООН и правителството и парламента на Лаос. 


