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Kambodža: prepoved opozicije  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2017 o Kambodži: zlasti o 

razpustitvi kamboške stranke za rešitev naroda (2017/3002(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kambodži, zlasti z dne 14. septembra 20171,  

– ob upoštevanju obiska delegacije Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) v 

Evropskem parlamentu 30. in 31. oktobra 2017,  

– ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2008, 

– ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) z 

dne 16. novembra 2017 o razpustitvi kamboške stranke za rešitev naroda,  

– ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino 

Kambodžo iz leta 1997, 

– ob upoštevanju lokalnih izjav EU z dne 22. februarja 2017 o političnih razmerah v 

Kambodži ter izjav tiskovne predstavnice delegacije EU z dne 3. septembra 2017 in z 

dne 25. avgusta 2017 o omejitvah političnega prostora v Kambodži,  

– ob upoštevanju resolucije (A/RES/53/144) generalne skupščine OZN z dne 8. marca 

1999 o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in družbenih organizacij za 

spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

– ob upoštevanju pariškega mirovnega sporazuma iz leta 1991, ki v členu 15 vsebuje 

zavezo o spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Kambodži, tudi s 

strani mednarodnih podpisnikov, 

– ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela o svobodi združevanja in 

varstvu pravice do organiziranja, 

– ob upoštevanju kamboške ustave, zlasti člena 41, v katerem so zapisane pravice in 

svobode izražanja in zbiranja, člena 35 o pravici do političnega udejstvovanja in člena 
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80 o parlamentarni imuniteti, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948, 

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, 

– ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker so se v Kambodži leta 2017 razmere na področju človekovih pravic še poslabšale in 

se povečuje število aretacij članov politične opozicije, aktivistov za človekove pravice 

in predstavnikov civilne družbe; 

B. ker je kamboški parlament leta 2017 sprejel dva niza represivnih sprememb k zakonu o 

političnih strankah, ki vsebujejo številne omejitve, katerih namen je ovirati opozicijske 

stranke;  

C. ker je ministrstvo za notranje zadeve 6. oktobra 2017 pred vrhovnim sodiščem vložilo 

zahtevo za razpustitev Kamboške stranke za rešitev naroda v skladu z zakonom o 

političnih strankah;  

D. ker je vrhovno sodišče 16. novembra 2017 po koncu enodnevne obravnave razglasilo 

razpustitev Kamboške stranke za rešitev naroda; ker je poleg tega 118 politikom te 

stranke za pet let prepovedalo politično udejstvovanje; ker vlada zaradi te odločitve, ki 

temelji na dveh nizih spornih sprememb zakona o političnih strankah, pred splošnimi 

volitvami, ki bodo julija 2018, nima več opozicije;  

E. ker kamboške oblasti že leta preganjajo in nadlegujejo člane opozicijske stranke; ker je 

v Kambodži ostalo manj kot 40 % poslancev Kamboške stranke za rešitev naroda, 

potem ko so morali preostali njeni poslanci zaradi groženj z aretacijo pobegniti iz 

države;  

F. ker ima ministrstvo za notranje zadeve obsežna pooblastila za začasno prekinitev 

delovanja političnih strank na podlagi nejasno določenih meril; ker je ministrstvo za 

notranje zadeve 2. oktobra 2017 v skladu s členoma 19 in 20 zakona o političnih 

strankah razpustilo 20 političnih strank;  

G. ker je bil predsednik Kamboške stranke za rešitev naroda Kem Sokha 3. septembra 

2017 aretiran in v skladu s členom 443 kamboškega kazenskega zakonika obtožen 

izdaje, čeprav je užival parlamentarno imuniteto; ker je bila zahteva Kema Sokhe za 

določitev varščine 26. septembra 2017 zavrnjena, ko se ni mogel udeležiti obravnave, 

saj je oddelek za zapore izjavil, da mu ne morejo zagotoviti varnosti; ker je bil po 

podatkih organizacij za človekove pravice 24. novembra 2017 zaslišan, čeprav ni imel 

ustreznega dostopa do pravnega svetovanja ali zasebne zdravstvene nege; ker je treba 

ugotoviti njegov pravni status; ker o zahtevi za določitev varščine zdaj odloča vrhovno 

sodišče; ker mu v primeru obsodbe grozi do 30 let zapora; ker je predsednik sodišča 

Dith Munti član stalnega odbora vladajoče stranke; 

H. ker vprašanje prilaščanja zemlje v Kambodži ostaja zelo zaskrbljujoče; ker se v 

Kambodži vztrajno povečuje število aretacij in pridržanj članov politične opozicije, 

političnih komentatorjev, sindikalistov, borcev za človekove pravice in predstavnikov 

civilne družbe, vključno s člani organizacije ADHOC 5; ker je zagovornik človekovih 

pravic Tep Vani iz skupnosti Boeung Kak še vedno v zaporu, kjer služi dveinpolletno 



 

 

kazen v zvezi z mirnim protestom leta 2013; ker je vrhovno sodišče 8. decembra 2017 

potrdilo njegovo obsodbo;  

I. ker je bil prejšnji predsednik Kamboške stranke za rešitev naroda Sam Rainsi prisiljen 

odstopiti zaradi pravnih groženj; ker je bil v odsotnosti obsojen kaznivega obrekovanja 

in zdaj živi v izgnanstvu; ker so številni poslanci te stranke po razpustitvi opozicije 

pobegnili iz države; ker so po poročilih organizacij za človekove pravice nekateri 

zaprosili za azil;  

J. ker ima Kitajska pomembno vpliva na politično življenje v Kambodži in na njeno vlado;  

K. ker je Kambodža deležna najugodnejše ureditve v okviru splošne sheme preferencialov 

(GSP) EU, in sicer sheme Vse razen orožja; ker je EU Kambodži namenila do 

410 milijonov EUR za finančno obdobje 2014–2020, od tega je 10 milijonov EUR 

namenjenih podpori reforme volilnega procesa v Kambodži; 

L. ker je pravica do politične udeležbe zapisana v členu 41 kamboške ustave; ker je 

odločitev o razpustitvi Kamboške stranke za rešitev naroda velik odmik od pluralizma 

in demokracije, ki sta zapisana v kamboški ustavi;  

M. ker je 55 nevladnih organizacij izdalo poziv k novi pariški konferenci o Kambodži, na 

kateri bi deležniki razpravljali o pravni državi in demokraciji v tej državi, da bi 

spodbudili kamboško vlado, naj ponovno razmisli o svoji politiki o opozicijskih 

strankah; 

1. izraža resno zaskrbljenost zaradi razpustitve Kamboške stranke za rešitev naroda; 

globoko obžaluje, da je bila ta stranka prepovedana, kar dokazuje nadaljnje avtokratske 

ukrepe predsednika vlade Huna Sena; poziva vlado, naj razveljavi odločitev o 

razpustitvi kamboške stranke za rešitev naroda, naj izvoljene poslance nacionalnega 

parlamenta in občinskega sveta vrne na njihove položaje, omogoči polno udeležbo 

opozicijskih strank v javnem življenju in zagotovi prostor za ukrepanje za medije in 

organizacije civilne družbe ter odpravi ozračje strahu in ustrahovanja, saj so to pogoji za 

svobodne, vključujoče in pregledne volitve;  

2. ponavlja resne pomisleke, ki jih je izrazil v prejšnjih resolucijah, o nadaljnjem 

poslabšanju razmer za opozicijske politike, zagovornike človekovih pravic in člane 

civilne družbe v Kambodži; 

3. podpira stališče visokega komisarja OZN za človekove pravice, da so obtožbe, 

usmerjene proti kamboški stranki za rešitev naroda in njenim članom, nejasne, kar velja 

tudi za pravne določbe v podporo njeni razpustitvi;  

4. meni, da vrhovno sodišče v Phnom Penhu nesprejemljivo posega v pravice 

Kambodžanov do svobodnega izbiranja političnih predstavnikov volitev teh 

predstavnikov na nacionalnih volitvah leta 2018; obžaluje odsotnost neodvisnega in 

nepristranskega sodstva v tej državi; 

5. poziva kamboško vlado, naj razveljavi vse nedavne spremembe zakona o političnih 

strankah in volilnih zakonov, ki omejujejo svobodo govora in politične svoboščine; 

6. odločno obsoja aretacijo Kema Sokhe in drugih političnih aktivistov; poziva kamboške 

oblasti, naj nemudoma prekličejo nalog za prijetje opozicijskega voditelja Sama 



 

 

Rainsija in umaknejo vse obtožbe proti njemu ter nemudoma in brezpogojno izpustijo 

Kema Sohko iz zapora ter umaknejo vse obtožbe proti njemu in drugim opozicijskim 

poslancem;  

7. izraža resno zaskrbljenost zaradi izvedbe verodostojnih in preglednih volitev v 

Kambodži leta 2018, potem ko je vrhovno sodišče razpustilo Kamboško stranko za 

rešitev naroda; poudarja, da volilni proces, iz katerega je bila samovoljno izključena 

glavna opozicijska stranka, ni legitimen in da so pregledne in konkurenčne volitve 

ključen instrument za zagotavljanje miru in stabilnosti v državi in vsej regiji;  

8. pozdravlja odločitev EU, da bo umaknila vso volilno podporo, dokler Kambodža ne bo 

začela reform v skladu z mednarodnimi volilnimi standardi, da bi dosegla napredek na 

področju demokracije in zaščitila prostor civilne družbe;  

9. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko Federico Mogherini ter posebnega predstavnika EU za človekove 

pravice, naj uporabita vsa razpoložljiva sredstva, da bi zaščitila temeljne pravice 

Kambodžanov, da volijo in so izvoljeni, zagotovila pluralizem in demokratična načela, 

ki bodo strogo v skladu s kamboško ustavo;  

10. opominja kamboško vlado, da mora izpolnjevati svoje obveznosti in spoštovati svoje 

zaveze glede demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, ki so bistven element 

sporazuma o sodelovanju;  

11. poudarja, da je spoštovanje temeljnih človekovih pravic eden temeljnih pogojev za 

Kambodžo, da bo lahko še naprej koristila preferenčno shemo EU Vse razen orožja; 

poziva podpredsednico/visoko predstavnico in komisarko Malmström, naj nemudoma 

pregledata obveznosti Kambodže v okviru konvencij iz člena 19 uredbe o shemi Vse 

razen orožja; poudarja je treba tarifne preferenciale, ki jih Kambodža trenutno uživa, 

začasno umakniti, če krši svoje obveznosti v okviru uredbe o shemi Vse razen orožja;  

12. poziva ESZD in Komisijo, naj pripravita seznam posameznikov, odgovornih za 

razpustitev opozicije in druge hude kršitve človekovih pravic v Kambodži, da bi bilo 

mogoče zoper nje uveljaviti vizumske omejitve in zamrznitev sredstev; 

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, generalnemu sekretarju ASEAN, vladam 

in parlamentom držav članic ter vladi in narodni skupščini Kambodže. 


