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2017/18:2 Arresteringen av Kambodjas oppositionsledare Kem Sokha
Utvecklingen i Kambodja oroar. Alltmer repressiva åtgärder vidtas mot fri
media och minst ett femtontal radiostationer har stängts ned, men Hun Senregimen slår även mot opposition och civilsamhälle inför det stundande valet
nästa sommar.
För cirka två år sedan flydde Sam Rainsy, den dåvarande ledaren för
oppositionspartiet CNRP (Cambodia National Rescue Party), då han hotades
med fängelse, men han avgick inte som partiledare. Då hotade regimen att
upplösa partiet om han inte avgick. Av omsorg om partiet lämnade han då över
ledarskapet till Kem Sokha.
Regimen gjorde nyligen en nattlig räd mot den nye ledaren Kem Sokha. Han är
parlamentsledamot men greps och anklagas för landsförräderi. Anledningen
påstås vara internationella kontakter för att störta regimen. I en demokrati kan
de styrande bytas ut, något som verkar skrämma dagens styre i Kambodja. De
anklagar all opposition på känt manér för att hota landet med kaos.
CNRP är medlemmar i Liberal International och har självklart internationella
kontakter som många andra partier och parlamentariker. Nu hotas Kem Sokha
av ett långt fängelsestraff för sina internationella kontakter. Föga förvånande
främst anklagad för kontakter med USA. NDI:s kontor har stängts ned.
Sverige har sedan länge ett betydande utvecklingssamarbete med Kambodja
och en ambassad i Phnom Penh. Ett av de starka motiven är att bistå Kambodja
att utveckla sin demokrati, stärka mänskliga rättigheter och frihet från förtryck.
Mot bakgrund av den mycket oroande utvecklingen blir frågan hur Sverige
justerar sitt samarbete, hur Sverige agerar.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot
Wallström:

Har ministern tydligt framfört protester mot arresteringen av
oppositionsledaren och parlamentsledamoten Kem Sokha och angreppen på fri
media?
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Kerstin Lundgren (C)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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