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06. Återställ rätten till föreningsfrihet i Kambodja
Framlagd Av Förbund:  BWTUC Kambodja
Oroade av införandet av fackförbundslagen i Kambodja och tillhörande lagstiftning (prakas) och
tillägg som utgör en omedelbar risk för försämrad rätt till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar
i Kambodja. I beaktande av att lagen innehåller artiklar som kategoriskt hotar förekomsten
av oberoende fackförbund i Kambodja genom att begränsa fackförbundens rätt att bedriva
kollektivförhandlingar och representera sina medlemmar i kollektiva arbetsmarknadskonflikter
samt på ett godtyckligt sätt låter relevanta parter, arbetsgivarorganisationer och domstolar
lägga sig i fackliga ärenden, inklusive att upplösa fackförbundet. Den lagstiftningsprocess
som fastställs i lagen gäller endast för arbetstagare vid företag som ingår i den formella
sektorn, vilket skapar hinder för att organisera kontraktsanställda och underentreprenörer
inom byggbranschen som fackföreningsmedlemmar.
Betonar att lagen fungerar som ett politiskt verktyg som regeringspartiet använder för
att bibehålla makten genom att frånta medborgarna deras civila och politiska rättigheter.
Detta avspeglas tydligt i artikel 20, enligt vilken brottsdömda arbetstagare förbjuds att inneha
ledande positioner inom fackförbund, vilket begränsar många arbetstagare som har vidtagit
strejkåtgärder som dömts som olagliga.
Uppmanar Kambodjas regering att upphäva tillämpningen av fackförbundslagen och hålla
ytterligare samråd med alla fackförbund i Kambodja.
Uppmanar å det starkaste Kambodjas regering att införa rekommendationerna från ILO:s direkta
uppdrag 2016, med stöd i utfrågningen av och dialogen med fackförbunden, för att skapa
ett klimat utan rädsla och våld för alla arbetstagare – inklusive informella arbetstagare och
offentliganställda – så att de kan utöva sin rätt till föreningsfrihet. Kambodjas regering måste
återställa rättvisa arbetsmarknadsrelationer genom att skydda rätten för alla fackförbund
att representera sina medlemmar vid tvistlösning och kollektivförhandlingar.
Riktar en stark uppmaning till Kambodjas regering att lägga ner alla åtal gentemot
fackförbundsledare som utövar sin legitima rätt till mötesfrihet för att kräva bättre
arbetsförhållanden.
Därför beslutas att BTI ska fortsätta att arbeta för föreningsfrihet, mötesfrihet och
yttrandefrihet i Kambodja, tillsammans med principen om fackförbund som en grundpelare
i samhället i strävan mot ett demokratiskt land som skyddar sina medborgares mänskliga
rättigheter, inklusive deras politiska rättigheter till föreningsfrihet och mötesfrihet.
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