Kære danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Hellerup 7. juli 2015

Vi skriver til jer i håbet om, at I vil stemme for den kommende resolution mod vedtagelsen af
LANGO (Law on Associations and NGO’s) i Cambodja på jeres møde den 9.7.2015. Jeres stemme
er et vigtigt bidrag til den stigende globale kritik af den cambodjanske regering og
nationalforsamlings forsøg på at indføre stærke begrænsninger i retten til at forsamle sig, til at
organisere sig og til at udtale sig kritisk om regeringen.
Den foreslåede lovgivning; LANGO (Law on Associations and NGO’s) vil betyde, at såvel lokale
som internationale organisationer, foreninger og andre former for civile forsamlinger og
fællesskaber i Cambodja skal lade sig registrere hos myndighederne for at være til stede og virke i
landet.
FNs Special Rapporteur på forenings- og forsamlingsfrihed, Maina Kiai vurderer, at loven er en
direkte trussel mod et uafhængigt civilsamfund i Cambodja. Alle som samles om en sag uden
regeringens tilladelse kriminaliseres, og dette er et brud på international lovgivning. LANGO vil
ramme alle som forholder sig kritisk til regeringen og situationen i landet, og som siger fra over
for brud på menneskerettighederne, korruption, politisk motiveret vold, mm.
Med Europa Parliaments resolution mod LANGO står de europæiske lande sammen og viser, at et
sådant tiltag er uacceptabelt og ødelæggende for et demokratisk land. Det er yderst vigtigt at vise
den cambodjanske regering, at det nødvendigvis må få en negativ effekt på det fremtidige
samarbejde – ikke mindst handelssamarbejde – mellem Cambodja og EU. Det er resolutionen
med til at vise, og derfor henstiller Danmission i samarbejde med vores Cambodjanske partnere
og netværk til, at I alle vil stemme for resolutionen.
Ønskes yderligere information om processen, lovforslaget og de kritisable forhold i Cambodja, er
I mere end velkomne til at kontakte: Ernst Jürgensen, Landerepræsentant for Danmission i

Cambodja, erj@danmission.dk, +855 (0) 92 214 476.

Links til andre ressourcer om LANGO kan findes her:
Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights;
Cooperation Committee for Cambodia;
United Nations Human Rights – Special Rapporteur;
Med Venlig Hilsen
Mogens Kjær

Generalsekretær

Danmission er en 150 år gammel dansk missions- og udviklingsorganisation, der arbejder for at
opbygge og styrke civilsamfund i Asien, Afrika og Mellemøsten gennem fremme af inter-religiøs
og inter-kulturel dialog, lige adgang til og fordeling af naturens ressourcer, bæredygtige
indkomstmuligheder og sikring af marginaliseredes rettigheder.

