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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Cambodja, 

– der henviser til EU's lokale erklæring af 27. oktober 2015 om situationen i Cambodja, 

– der henviser til erklæringen fra talsmanden for FN's generalsekretær om Cambodja af 

17. november 2015, 

– der henviser til den pressemeddelelse, der blev udstedt den 30. oktober 2015 af 

talspersonen for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, Ravina Shamdasani, 

– der henviser til erklæringerne fra FN's særlige rapportør om 

menneskerettighedssituationen i Cambodja, professor Rhona Smith, af 23. november 

2015 og 24. september 2015, 

– der henviser til rapporten af 20. august 2015 fra FN's særlige rapportør om 

menneskerettighedssituationen i Cambodja, 

– der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 2. oktober 2015 om 

Cambodja, 

– der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsperson den 15. juli 2015 om 

loven om foreninger og NGO'er i Cambodja, 

– der henviser til erklæringen af 22. juni 2015 fra FN's særlige rapportør om retten til frit 

at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, 

– der henviser til FN's menneskerettighedskomités konkluderende observationer af 27. 

april 2015 om den anden periodiske rapport om Cambodja, 

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

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



 

 

1966, 

– der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra 

2008, 

– der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget 

Cambodja fra 1997, 

– der henviser til artikel 35 i den cambodjanske forfatning, som garanterer retten til 

foreningsfrihed og retten til at deltage aktivt i nationens politiske, økonomiske, sociale 

og kulturelle liv, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4, 

A. der henviser til, at de cambodjanske myndigheder den 13. november 2015 udstedte en 

arrestordre på lederen af det største oppositionsparti, Det Nationale Redningsparti 

(CNRP), Sam Rainsy, som i øjeblikket befinder sig i udlandet, og til, at Cambodjas 

Nationalforsamling den 16. november 2015 ekskluderede ham, fratog ham hans 

parlamentariske immunitet og dermed udsatte ham for risikoen for at blive arresteret, 

når han vender tilbage til landet, i forbindelse med en syv år gammel injuriesag; 

B. der henviser til, at Sam Rainsy den 20. november 2015 blev indkaldt af en domstol til at 

møde op til afhøring den 4. december 2015 i forbindelse med en opdatering på hans 

Facebook-profil, der blev foretaget af en oppositionssenator, Hong Sok Hour, som har 

været anholdt siden august 2015 på anklager om forfalskning og anstiftelse efter at have 

lagt en video på Sam Rainsys Facebook-profil, som indeholder et angiveligt falsk 

dokument vedrørende grænsetraktaten med Vietnam fra 1979; 

C. der henviser til, at en gruppe demonstranter, der støttede regeringen, den 26. oktober 

2015 brutalt overfaldt to parlamentsmedlemmer fra oppositionspartiet (CNRP), Nhay 

Chamrouen og Kong Sakphea, i Phnom Penh og udgjorde en sikkerhedsmæssig fare for 

Nationalforsamlingens første næstformands private residens; der henviser til, at 

rapporter antydede, at politiet og andre statslige sikkerhedsstyrker kiggede på, mens 

angrebene fandt sted; 

D. der henviser til, at oppositionspartiets næstformand, Kem Sokha, den 30. oktober 2015 

blev fjernet fra sin post som første næstformand for Nationalforsamlingen af 

regeringspartiet Cambodjansk Folkeparti (CPP) under en samling, der blev boycottet af 

CNRP; der henviser til, at tildelingen af posten som næstformand til CNRP var en af de 

vigtigste indrømmelser, som regeringspartiet CPP gav CNRP i juli 2014 for at få bragt 

dets ét år lange boykot af parlamentet efter valget i 2013 til ende; 

E. der henviser til, at premierminister Hun Sen har været ved magten i over 30 år, og at 

hans sikkerhedsstyrker nyder straffrihed for alvorlige menneskerettighedskrænkelser; 

F. der henviser til, at 11 oppositionsaktivister har afsonet fængselsdomme på mellem syv 

og tyve år for at deltage i eller lede "oprør"; 

G. der henviser til, at de to politiske partier, CPP og CNRP, indgik en politisk våbenhvile i 

2014, som gav forhåbninger om begyndelsen på en ny fase med konstruktiv bilæggelse 

af politiske uoverensstemmelser; der henviser til, at det politiske klima i Cambodja 

fortsat er spændt på trods af aftalen; 



 

 

H. der henviser til, at retten til ytringsfrihed er knæsat i artikel 41, og retten til deltagelse i 

politik i artikel 35 i Cambodjas forfatning; 

I. der henviser til, at den nylige offentliggørelse af loven om foreninger og NGO'er 

(LANGO) trods udbredt kritik fra civilsamfundet og det internationale samfund har 

givet de statslige myndigheder vilkårlige beføjelser til at afvikle eller blokere for 

oprettelsen af organisationer, der forsvarer menneskerettighederne, og allerede er 

begyndt at hæmme civilsamfundsaktiviteter og have afskrækkende indvirkning på 

indsatsen for at opretholde menneskerettighederne i Cambodja; 

J. der henviser til, at FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige 

forsamlinger og til foreningsfrihed har erklæret, at civilsamfundet i Cambodja har været 

udelukket fra processen med at udarbejde loven om foreninger og NGO'er; 

K. der henviser til, at Cambodjas regering godkendte lovforslaget om fagforeninger den 13. 

november 2015; 

L. der henviser til, at EU er Cambodjas største partner målt på udviklingsbistand med en 

ny bevilling for perioden 2014-2020 på 410 mio. EUR; der henviser til, at EU støtter en 

bred vifte af menneskerettighedsinitiativer, der gennemføres af cambodjanske ikke-

statslige organisationer (NGO'er) og andre civilsamfundsorganisationer; der henviser til, 

at Cambodja er stærkt afhængig af udviklingsbistand; 

1. giver udtryk for dyb bekymring over det stadig dårligere klima for oppositionspolitikere 

og -aktivister såvel som for menneskerettighedsaktivister, sociale aktivister og 

miljøaktivister i Cambodja og fordømmer alle voldshandlinger og politisk motiverede 

anklager, straffe og domme mod oppositionspolitikere, aktivister og 

menneskerettighedsforkæmpere i Cambodja; 

2. opfordrer indtrængende Cambodjas myndigheder til at tilbagekalde arrestordren og 

frafalde alle anklager mod oppositionsleder Sam Rainsy og CNRP-medlemmer af 

Nationalforsamlingen og Senatet, herunder senator Hong Sok Hour og CNRP-aktivister 

og -organisatorer, således at de får lov til at arbejde frit uden frygt for anholdelse eller 

forfølgelse, samt til at gøre en ende på politisk brug af domstolene til at retsforfølge folk 

på politisk motiverede og opdigtede anklager; 

3. opfordrer Nationalforsamlingen til øjeblikkeligt at genindsætte Sam Rainsy og 

genoprette hans parlamentariske immunitet; 

4. opfordrer indtrængende Cambodjas regering til at anerkende den legitime og nyttige 

rolle, som civilsamfundet, fagforeningerne og den politiske opposition spiller ved at 

bidrage til Cambodjas generelle økonomiske og politiske udvikling; 

5. tilskynder regeringen til at arbejde frem imod at styrke demokratiet og retsstaten samt til 

at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, hvilket 

indbefatter en fuldstændig overholdelse af de forfatningsmæssige bestemmelser om 

pluralisme og forenings- og ytringsfrihed; 

6. minder om, at et trusselsfrit miljø med demokratisk dialog er afgørende for politisk 

stabilitet, demokrati og et fredeligt samfund i landet, og opfordrer indtrængende 

regeringen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at garantere sikkerheden for 

alle demokratisk valgte repræsentanter i Cambodja, uanset deres politiske 



 

 

tilhørsforhold; 

7. bemærker, at "dialogkulturen" mellem lederne af CPP og CNRP bragte håb om, at 

Cambodjas demokrati var inde på en positiv kurs; opfordrer Cambodjas regering og 

oppositionen til at gå i seriøs og meningsfuld dialog med hinanden; 

8. opfordrer regeringen til at tilsikre fuldstændige og upartiske undersøgelser med 

deltagelse af FN, som kan føre til retsforfølgning af alle dem, der var ansvarlige for det 

nylige brutale angreb på de to CNRP-medlemmer af Nationalforsamlingen, som blev 

udført af medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, og for militærets og politiets brug af 

overdreven magt til at undertrykke demonstrationer, strejker og sociale uroligheder; 

9. opfordrer indtrængende regeringen til at ophæve loven om foreninger og NGO'er, hvis 

nylige offentliggørelse har givet de statslige myndigheder vilkårlige beføjelser til at 

afvikle eller blokere for oprettelsen af organisationer, der forsvarer 

menneskerettighederne, og som allerede er begyndt at have afskrækkende indvirkning 

på indsatsen for at opretholde menneskerettighederne i Cambodja; 

10. opfordrer indtrængende regeringen og parlamentet til at sikre reelle og oprigtige 

høringer af alle dem, der bliver berørt af lovforslag, som f.eks. lovene om fagforeninger, 

internetkriminalitet og telekommunikation, og til at sørge for, at lovteksterne er i 

overensstemmelse med Cambodjas forpligtelser på menneskerettighedsområdet i 

henhold til den nationale lovgivning og folkeretten;  

11. opfordrer den cambodjanske regering til at sætte en stopper for vilkårlige 

tilbageholdelser og mistænkelige forsvindinger og give frivillige organisationer og 

menneskerettighedsorganisationer lov til at operere frit; opfordrer den cambodjanske 

regering til for alvor at undersøge Khem Sapaths forsvinden; 

12. opfordrer de relevante statslige myndigheder til at standse retsforfølgelsen af 

menneskerettighedsforkæmpere i henhold til andre gældende love, som anvendes til at 

forfølge dem for deres menneskerettighedsarbejde, og til øjeblikkeligt og betingelsesløst 

at løslade alle dem, der sidder fængslet for politisk motiverede og opdigtede anklager; 

13. opfordrer medlemsstaterne, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender 

og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen til i 

overensstemmelse med EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati 

straks at tage ovenstående bekymringer og henstillinger op over for de cambodjanske 

myndigheder; 

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for 

Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, sekretariatet for Sammenslutningen af 

Sydøstasiatiske Nationer, FN's Menneskerettighedsråd samt Kongeriget Cambodjas 

regering og nationalforsamling. 


