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Året der gik – 2. del 
 

2013 var på mange måder et historisk år for 

Cambodja: Landet har afholdt et relativt 

fredeligt valg, dog med omfattende 

valgsvindel som har affødt de største 

protester og demonstrationer i landets 

historie; befolkningens utilfredshed med 

frasalg og ødelæggelse af naturressourcer 

har nået nye højder; og buddhistiske munke 

er åbenlyst begyndte at udfordre regeringen 

og det buddhistiske lederskab. 

  

Det cambodjanske valg 

Cambodjanerne gik til stemmeboksene d. 28. 

juli efter en intens valgkamp, hvor 

regeringspartiet Cambodian People’s Party 

(CPP) og oppositionspartiet Cambodian 

National Rescue Party (CNRP) stod overfor 

hinanden. Ifølge Cambodjas nationale 

valgkommision, som er under CPPs fulde 

kontrol, fik CPP 68 mandater mens 

oppositionen fik 55. CPP og dets leder Hun 

Sen, som har siddet på magten siden 1985, 

oplevede for første gang en større 

vælgermæssig tilbagegang. Det skete trods 

udbredt valgsvindel, som er blevet 

dokumenteret af forskellige uafhængige 

valgobservatører. CNRP påstår at de reelt har 

vundet valget og vil derfor ikke anerkende 

valgresultatet og indtage deres pladser i 

nationalforsamlingen. Det betyder i praksis 

at nationalforsamlingen kun består af 

medlemmer af regeringspartiet, hvilket har 

undergravet dets legitimitet, både i 

Cambodja og internationalt. 

  

Valgsvindlen skabte utilfredshed i store dele 

af befolkningen og de seneste måneder har 

der været omfattende demonstrationer 

specielt i hovedstaden Phnom Penh.  
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Demonstranterne har råbt at Hun Sen, CPPs 

leder, skulle gå af eller udskrive nyvalg. 

Demonstrationerne, som bliver ført an af de 

to ledere af CNRP (Sam Rainsy og Kem Sokha) 

 er vokset i styrke og flere 

befolkningsgrupper har sluttet sig til 

demonstrationerne. Det gælder f.eks. 

studenter og regeringskritiske buddhistiske 

munke. Senest har en stor gruppe 

tekstilarbejdere tilsluttet sig 

demonstrationerne, da oppositionen støtter 

deres krav om en forhøjelse af den 

månedlige mindsteløn fra 432 kr. til 864 kr., 

og samtidigt har flere fagforeninger indledt 

en strejke for højere løn. 

  

Tekstilarbejderne udgør en vigtig politisk 

faktor fordi tekstilindustrien er Cambodjas 

største industri med omkring 500.000 

ansatte. I 2012 eksporterede landet for mere 

end 4 milliarder dollars tekstilvarer til Europa 

og USA. Mange store firmaer inklusiv Gap, 

Nike og H&M får produceret tøj på 

cambodjanske fabrikker. 

  

På baggrund af det dårlige valgresultat og de 

udbredte og stigende demonstrationer har 

CPP varslet forskellige reformer og de har 

åbnet døren for forhandlinger med CNRP. 

Oppositionens og befolkningens tiltro til 

reformviljen er dog meget begrænset fordi 

CPP har en lang tradition for at komme med 

tomme løfter. Cambodjaneres tålmodighed 

med regeringen er ved at være opbrugt og 

det bliver derfor spændende at følge den 

politiske udvikling de kommende uger og 

måneder. Regeringen står overfor en korsvej 

mellem reformer eller undertrykkelse. Den 

har en lang tradition for undertrykkelse og 

overtrædelse af menneskerettigheder, men 

begrænset reformerfaring. Forhåbentligt 

vælger regeringen den svære vej at 

reformere landet. Det er meget tiltrængt på 

grund af den store fattigdom, korruptionen 

og ødelæggelse af naturressourcer. De 

seneste dages begivenheder tyder desværre 

på at regeringen fravælger reformvejen. D. 

2.1 slog en militær-enhed hårdt ned på en 

gruppe fredelige demonstranter og militæret 

gennemtævede og arresterede 10 

tekstilarbejdere, munke og aktivister.  
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To af de arresterede, Vorn Pao og Theng 

Savoeun, kommer fra en af Danmissions nye 

samarbejdspartnere i Cambodja, Coalition of 

Cambodian Farmers Committee. Vorn Pao 

blev slået bevidstløs under arrestationen og 

der gik mange timer før militæret tillod at 

han blev tilset af en læge. Dagen efter blev 

de stillet for retten anklaget for brug af vold 

og ødelæggelse af privat ejendom. 

Menneskerettighedsorganisationer mener at 

anklagerne er politisk motiverede. Sammen 

med de andre arresterede er de nu blevet 

overført til det berygtede Prey Sar fængsel. 

De kan risikere at sidde  varetægtsfængslet i 

18 måneder og få en dom på 5 år. 

  

D. 3.1. blev 5 tekstilarbejdere dræbt under 

nye uroligheder og cirka 30 såret. Den 

efterfølgende dag trængte over 100 

bevæbnede bøller ind på Freedom Park 

(Friheds Park) og med støtte af politi og 

sikkerhedsvagter trængte de med vold alle 

demonstranterne væk og fjernede telte og 

stilladser. Freedom Park har været 

samlingsstedet for demonstranter og 

udgangspunktet for demonstrationer de 

seneste uger. Samme dag blev 

demonstrationer forbudt og ifølge 

forlydender er der udstedt arrestordre på 

oppositionsledere og fagforeningsledere. 

Militærkøretøjer og soldater ses overalt i 

byen og de kører gennem byen for at 

demonstrere kontrol og magt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En lang kolonne af militærmotorcykler  

på vej gennem Phnom Penh 

 

Ødelæggelse af naturressourcer 

I løbet af 2013 er der blevet offentliggjort 

forskellige rapporter og undersøgelser, der 

dokumenterer omfanget af skovfældningen 

(herunder ulovlig skovhugst) i Cambodja, 

involveringen af udenlandske firmaer i 

ødelæggelserne og overtrædelse af 

gældende lovgivning. 

  

Billeder offentliggjort af ”Open Development 

Cambodia” viser at det samlede skovareal er 

faldet fra 72 procent i 1973 til 46 procent i år. 

Desuden viser billederne at arealet af 

tætbevokset skov er faldet fra 42 til 11 

procent i samme periode. En undersøgelse 

udarbejdet af ”Regional Community Forestry 

Training Center” i november viste at alene 

indenfor det sidste år har Cambodja mistet 

420.000 hektar, hvilket svarer til knap 4 

procent af det totale skovareal. En 

fremtrædende oppositionspolitiker, Son 
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Chhay, udtaler at ulovlig skovfældning i dag 

sandsynligvis er det største problem i 

Cambodja. 

  

Global Witness, en international 

menneskerettighedsorganisation som blev 

udvist fra Cambodja i 2005,  påviste tidligere 

på året at vietnamesiske firmaer bedrev 

omfattende ulovlig skovhugst, også i 

skovområder som er fredet. Ifølge den 

nuværende lovgivning kan firmaer tildeles 

koncessioner på maximum 10.000 hektar, 

men de vietnamesiske firmaer har via 

adskillige stråmandsfirmaer fået tildelt langt 

større skovområder. Global Witness påviser 

også at Deutsche Bank og Verdensbanken 

har investeret i de vietnamesiske firmaer og 

dermed inddirekte er medansvarlige for den 

ulovlige skovfældning. Dette står i stærk 

kontrast til bankernes, på papiret, 

engagement i etisk og bæredygtig udvikling. 

  

Theng Savoeun, koordinatoren for en af 

Danmissions samarbejdspartnere, Coalition 

of Cambodian Farmers Committee, udtalte 

for et par måneder siden til avisen Phnom 

Penh Post at den ulovlige skovhugst var taget 

til efter valget. Der hersker nærmest 

lovløshed, hvilket betyder at private firmaer 

uhindret kan fortsætte ulovlighederne. 

  

Under demonstrationerne mod regeringen er 

den omfattende ødelæggelse af 

naturressourcer et tilbagevendende tema. 

Blandt andet på grund af de sociale medier, 

specielt Facebook, er befolkningen (især 

unge) i stigende grad blevet opmærksom på 

ødelæggelserne og det vækker udbredt 

harme og vrede. 

  

Munkeoprør 

Cambodjas cirka 55.000 buddhistiske munke 

har i årevis været holdt i stram snor af CPP og 

meget få munke har turde involvere sig i 

politiske forhold. De seneste måneder er der 

kommet sprækker i kontrollen og et stigende 

antal munke er begyndt at engagere sig. Det 

blev tydeligt under valgkampen, hvor flere 

munke deltog i oppositionens 

demonstrationer og siden hen har munke 

været en fast bestanddel af de mange 

demonstrationer og protester. Munkene er 

højt respekteret i det cambodjanske samfund 

og ofte ser man derfor munkene gå forrest i 

et forsøg på at forhindre at myndighederne 

slår ned på demonstranter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De regeringskritiske munke har engageret sig 

i et uafhængigt munkenetværk, der kæmper 
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for social retfærdighed. Cirka 2000 munke 

har indtil videre tilsluttet sig netværket og de 

udgør efterhånden en vigtig politisk faktor. 

Munkene engagerer sig på mange felter; de 

har protesteret mod rydningen af et større 

skovområde, hvor der skal bygges en 

hydrodæmning, de støtter lokalsamfund der 

er blevet forvist fra deres jord og de bakker 

op om tekstilarbejdernes krav om højere 

lønninger. 

  

Munkene har stor indflydelse og de udgør en 

vigtig moralsk og etisk stemme i det 

cambodjanske samfund. CPP og dets støtter 

blandt de buddhistiske ledere frygter 

munkenes engagement og den effekt det kan 

have i den brede befolkning. 

  

Regeringen og de buddhistiske ledere har 

gjort adskillige forsøg på at tvinge munkene 

til at stoppe deres engagement, men indtil 

videre uden held. De har derfor igangsat en 

undersøgelse i alle landets templer for at 

finde ud af hvem der er henholdsvis de 

”rigtige” og ”falske” munke. De falske munke 

er de munke, der ikke følger regeringens og 

de buddhistiske toplederes ordre om at afstå 

fra deltagelse i demonstrationer. De falske 

munke risikerer at blive smidt ud af 

templerne. Forsøgene på at undertrykke 

munkene får dem dog ikke til at tie stille; 

lederen af munkenetværket But Buntenh 

udtaler til The Cambodia Daily at ”jo mere de 

forbyder mine rettigheder desto mere vil jeg 

gøre.” 

 

Brændende hjerter 

Mens dette nyhedsbrev bliver skrevet sker 

der løbende ændringer i den politiske 

situation. Lige nu er regeringen fortsat i gang 

med at kvæle det der bedst kan betegnes 

som det ”cambodjanske forår”. Men som en 

medarbejder hos en af Danmissions 

samarbejdspartnere, CEPA, sagde om 

cambodjanernes holdning: ”Deres hjerter 

brænder nu, og hvis de ikke fortsætter 

kampen er folk døde forgæves.” De har fået 

en smag af frihed og den kan ikke kvæles. 

Den lever iblandt folk og det er kun et 

spørgsmål om tid før den bryder frem igen.  

 

 

Med venlige hilsner 

Ernst Jürgensen 

Phnom Penh  

Cambodja 

 

 

 


