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Om: VP/HR - Tortur i Saudi Arabien 

I maj 2014 blev Raif Badawi af straffedomstolen i Jeddah idømt korporlig afstraffelse – tortur (1 000 
piskeslag) – for at have lanceret en hjemmeside, hvorpå han kritiserede præsteskabet og dermed 
angiveligt fornærmede islam. 

I januar 2015 modtog Raif Badawi de første 50 piskeslag offentligt. Hans sår var så dybe, at 
fængselslægen fastslog, at Badawi ikke ville kunne holde til en ny runde piskeslag en uge senere, 
sådan som det var planlagt i henhold til domsafgørelsen. 

I januar fandt den 10. halshugning i 2015 ligeledes sted i den hellige by Mekka, da en kvinde blev 
slæbt ud på gaden og derefter offentligt halshugget med et sværd. Der er fortsat hjemmel for disse og 
andre lignende "straffe" i den saudiarabiske lovgivning, selv om landet har ratificeret FN-konventionen 
mod tortur. 

Hvilke foranstaltninger har næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 
truffet, eller hvilke foranstaltninger påtænker hun at træffe for at lægge pres på Saudi Arabien med 
henblik på at få landets straffelov gjort human, i betragtning af at EU i sine relationer med omverdenen 
bør bidrage til beskyttelse af menneskerettighederne og nøje overholdelse af folkeretten (jf. artikel 3, 
stk. 5, i TEU)?  


