
 

 

Utrikesminister Ann Linde 

Utrikesdepartementet 

Stockholm 

 

 

 

Bästa Ann Linde, 

Regeringen antog i somras en ny biståndsstrategi för Kambodja. Strategin innebär att samarbetet 

koncentreras och beloppet ökar till projekt avseende demokrati och mänskliga rättigheter men 

avvecklas inom övriga sektorer.  

Den 26 november tog så regeringen beslut om att lägga ner ambassaden i Phnom Penh vid 

utgången av 2021. Beslutet innebär att biståndskontoret blir kvar medan UD-personalen dras 

tillbaka. 

Sveriges framhållande av mänskliga rättigheter har varit väsentlig i den lokala EU-kretsen i 
Phnom Penh. Ambassaden har också, särskilt på senare tid, utgjort ett stöd för MR-försvarare i 
Kambodja, bl.a. genom att närvara vid rättegångar mot dessa, besöka politiska fångar och genom 
löpande kontakter med civilsamhällets organisationer. Även för FN:s människorättskontor har 
ambassaden utgjort ett stöd och en viktig samtalspartner. För svenska MR-organisationer på plats 
i Kambodja har ambassadens närvaro betytt stöd i den allt svårare processen att förnya tillstånd 
för att kunna verka legalt i landet. 

Vi anser att det skulle motverka den nya biståndspolicyn gentemot Kambodja att dra bort den 

diplomatiska personalen från Phnom Penh. En budget för mänskliga rättigheter är viktig men 

räcker inte ensamt i en situation då frivilligorganisationerna har svårt för att arbeta p.g.a. trycket 

från regimen. Utan diplomater på plats kan lokala MR-försvarare utsättas för större fara. Sida-

tjänstemännen har andra uppgifter och kan inte fylla det tomrum som skulle uppstå. Det vore ett 

allvarligt misstag att under rådande förtryck och förföljelser av MR-försvarare, journalister och 

fackföreningsfunktionärer lämna dessa åt sitt öde. 

Vi föreslår därför att en diplomatisk tjänsteman, anmäld som chargé d’affaires, stationeras i 

Phnom Penh från den 31 december 2021 med uppgift att övervaka och rapportera om MR- och 

demokratisituationens utveckling samt att hålla nära kontakt med och erbjuda stöd åt MR-

försvarare i landet. 

På alla undertecknares vägnar (v.g. se nedan) 

 

Jan Axel Nordlander, ordförande, föreningen Initiativ Kambodja 

janaxeln@yahoo.se 



Följande organisationer med verksamhet i Kambodja ställer sig bakom denna framställan: 

 

Anders L. Pettersson 

Executive Director, Civil Rights Defenders 

 

Lena Ingelstam 

Generalsekreterare, Diakonia 

 

Daniel Grahn 

Generalsekreterare Erikshjälpen 

 

Anna Stenvinkel 

Generalsekreterare, Forum Civ 

 

Joachim Granit 

Creative Director, Stiftelsen Färgfabriken 

 

Kim Reenaas 

Generalsekreterare, IOGT-NTO 

 

Mariann Eriksson 

Generalsekreterare PLAN Sverige 

 

 

 

c.c.: styrelsen IK, samtliga undertecknare, Diakonia PP, Måns Molander HRW, ambassaden PP, 

kabs, Ss utvsamarb, MR-amb, C FMR, C ASO, Sida Asien 

 

 

 

 



 

 


