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Eiropas Parlamenta rezolūcija par sieviešu tiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā  

(2018/2712(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Saūda Arābiju, jo īpaši 2014. gada 11. marta 

rezolūciju par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un 

Ziemeļāfrikā1, 2015. gada 12. februāra rezolūciju par Raif Badawi lietu2 un 2015. gada 

8. oktobra rezolūciju par Ali Mohammed al-Nimr lietu3, 

– ņemot vērā 2015. gada Saharova balvas par domas brīvību un vārda brīvību piešķiršanu 

Saūda Arābijas blogerim Raif Badawi, 

– ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra runaspersonas 2018. gada 29. maija 

paziņojumu par nesen notikušajiem arestiem Saūda Arābijā, tostarp par Al-Rashid 

dinastijas prinča Nawaf Al-Rashid un mirušā dzejnieka Nawaf Talal Rasheed dēla Elhasan 

bin Abdul Aziz patvaļīgu aizturēšanu bez pienācīga tiesas procesa un pazušanu, 

– ņemot vērā Saūda Arābijas Valsts drošības aģentūras 2018. gada 18. maija paziņojumu 

par septiņu aizdomās turēto personu apcietināšana,  

– ņemot vērā jauno tiesību aktu projektu, ar ko aizliedz uzmākšanos un ko Saūda Arābijas 

“šūru” padome apstiprināja 2018. gada 28. maijā, 

– ņemot vērā ietekmi, kādu uz cilvēktiesībām gan valsts, gan reģionu līmenī atstāj Saūda 

Arābijas un citu pret Kataru vērsto valstu ieviestās sankcijas un ziņojums par Persijas līča 

krīzes ietekmi uz cilvēktiesībām, ko 2017. gada decembrī publicējis Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR), 

– ņemot vērā Saūda Arābijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē un ANO Sieviešu statusa 

komisijā (CSW), kā arī tās turpmāko dalību CSW Izpildpadomē no 2019. gada janvāra, 

– ņemot vērā komisāra Christos Stylianides runu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ 

Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) vārdā 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. jūlija debatēs par Saūda Arābijas ievēlēšanu par CSW 

dalībvalsti, 

– ņemot vērā Komitejas par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu 2018. gada 9. 

marta noslēguma apsvērumus par trešo un ceturto apvienoto periodisko ziņojumu par 

Saūda Arābiju4, 

– ņemot vērā kopīgo iesniegumu par Saūda Arābiju, ko 2018. gada 7. marta Sieviešu visa 

veida diskriminācijas izskaušanas komitejas 69. sesijā iesniedza organizācijas ALQST , 

                                                 
1 OV C 378, 9.11.2017., 64. lpp. 
2 OV C 310, 25.8.2016., 29. lpp. 
3 OV C 349, 17.10.2017., 34. lpp. 
4 CEDAW/C/SAU/CO/3-4. 
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Persijas līča Cilvēktiesību centra (GCHR) un Starptautisko Cilvēktiesību federācijas 

(FIDH) vārdā, 

– ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), 

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 

tiesībām, 

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, 

– ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu, 

A. tā kā kopš 2018. gada 15. maija Saūda Arābijas varas iestādes sieviešu tiesību aizstāvības 

aktivitāšu dēļ ir apcietinājušas septiņas sievietes — Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, 

Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-

Shubbar, un četrus vīriešus — Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, 

Mohammed al-Rabiah and Abdulaziz al-Meshaal; tā kā apcietinātie cilvēktiesību aizstāvji 

kopš tā laika ir apsūdzēti par atbalstu ārvalstnieku darbībām, par svarīgu valdības 

amatpersonu uzrunāšanu darboties savā labā un par ārvalstu aprindu finansēšanu ar mērķi 

destabilizēt valsti; tā kā minētie aktīvisti ir pazīstami ar savām kampaņām pret aizliegumu 

sievietēm vadīt automobili un par vīriešu aizbildniecības sistēmas atcelšanu; tā kā viņi tika 

apcietināti pirms plānotā aizlieguma sievietēm vadīt automobili atcelšanas 2018. gada 24. 

jūnijā; 

B. tā kā atbilstoši ziņojumiem Madeha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al-Mana un 

Hessah al-Sheikh esot atbrīvotas 2018. gada 24. maijā; 

C. tā kā Loujain al-Hathloul lieta ir īpaši satraucoša, jo viņa tika pārvietota no Abū Dabī uz 

Saūda Arābiju pret viņas pašas gribu 2018. gada martā pēc viņas piedalīšanās pārskata 

sesijā par Saūda Arābiju ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejā; tā kā līdz 

viņas nesenajai apcietināšanai viņai tika piemērots ceļošanas aizliegums un pašlaik tiek 

ziņots, ka viņa kopā ar citiem aktīvistiem tiek turēta apcietinājumā bez tiesībām 

sarakstīties un sazināties; 

D. tā kā Saūda Arābija ir noteikusi visstingrākos ierobežojumus sievietēm, neraugoties uz 

nesenajām valdības reformām, kuru mērķis ir veicināt sieviešu tiesības nodarbinātības 

jomā; tā kā Saūda Arābijas politiskā un sociālā sistēma joprojām ir nedemokrātiska un 

diskriminējoša, tā padara sievietes par otrās šķiras pilsoņiem, nepieļauj nekādu reliģijas un 

ticības brīvību, nopietni diskriminē valstī daudzos viesstrādniekus un paredz smagas 

represijas pret visiem, kas pauž iebildumus; 

E. tā kā izmeklēšana un lietas izskatīšana vēl nav pabeigta un informāciju par šādu 

apcietināšanu ir grūti iegūt, ņemot vērā ierobežoto informāciju, ko sniedz Saūda Arābijas 

iestādes; 
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F.  tā kā 2018. gada 25. maijā Saūda Arābijas iestādes arestēja pazīstamo cilvēktiesību 

aizstāvi Mohammed al-Bajadi, kas ir tās aizliegtās Saūda Arābijas pilsonisko un politisko 

tiesību asociācijas dibinātājs, kura apsūdzēja drošības spēkus pārkāpumos; 

G. tā kā dažas dienas pēc cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanas īstenošanas valdībai pakļautie 

plašsaziņas līdzekļi un sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas sāka ļaunprātīgu 

nomelnošanas kampaņu, viņus dēvējot par nodevējiem, kas rada draudus valsts drošībai; 

tā kā eksperti uzskata, ka pašreiz īstenotā nomelnošanas kampaņa pret cilvēktiesību 

aizstāvjiem ļauj nojaust par nodomu galu galā viņiem noteikt ļoti bargu sodu; 

H. tā kā Saūda Arābijas sabiedrība pakāpeniski, bet nepārtraukti mainās un tā kā Saūda 

Arābijas iestādes ir pieņēmušas virkni pasākumu, lai uzlabotu sieviešu kā vienlīdzīgu 

pilsoņu lomas atzīšanu, piemēram, piešķirot tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās, 

nodrošinot viņām piekļuvi konsultatīvajā “šura” padomē un Valsts cilvēktiesību padomē, 

atceļot aizliegumu sievietēm vadīt automobili un atļaujot viņām apmeklēt sabiedriskus 

sporta pasākumus; 

I. tā kā 2030. gada reformu vīzijas darba kārtībai, kas paredz ekonomikas un sociālo pāreju 

valstī, balstoties uz pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm, vajadzētu būt reālai 

iespējai Saūda Arābijas sievietēm nodrošināt sev likumīgu  emancipāciju, kas ir būtiski 

svarīga tam, lai viņas varētu pilnībā baudīt savas tiesības saskaņā ar CEDAW; tā kā 

nesenais sieviešu tiesību aktīvistu apcietināšanas vilnis, šķiet, ir pretrunā minētajam 

mērķim un var novērst uzmanību no reformu programmas; 

J. tā kā Saūda Arābijas kroņprincis Salman bin Muhammad Al Saud piedāvāja retorisku 

atbalstu sieviešu tiesību reformām, jo īpaši ceļojumu laikā Eiropā un ASV, bet šādas 

reformas līdz šim ir bijušas ierobežotas, un vīriešu aizbildniecības sistēma, kas nopietni 

kavē sieviešu tiesību īstenošanu, joprojām lielā mērā darbojas; tā kā viņš turklāt 

uzraudzīja plašās pazīstamo aktīvistu, advokātu un cilvēktiesību aizstāvju apspiešanas, 

kuras ir pieņēmušās spēkā, kopš viņš pastiprināja kontroli pār valsts drošības iestādēm; 

K. tā kā Saūda Arābijā ir spēkā daudzi diskriminējoši tiesību akti, jo īpaši tiesību normas, kas 

nosaka personas statusu, ieceļojošo darba ņēmēju sieviešu stāvokli, civilstāvokļa aktu 

kodeksu, Darba kodeksu, pilsonības likumu un vīriešu aizbildniecības sistēmu, kurā 

sievietes var īstenot savas CEDAW noteiktās tiesības tikai ar sava vīriešu dzimuma 

aizbildņa atļauju; 

L. tā kā Saūda Arābijā darbojas plaša cilvēktiesību aizstāvju interneta kopiena un tajā ir 

lielākais skaits Twitter lietotāju Tuvajos Austrumos; tā kā organizācija “Reportieri bez 

robežām” ir iekļāvusi Saūda Arābiju “Interneta ienaidnieku” sarakstā tādēļ, ka šīs valsts 

plašsaziņas līdzekļiem un internetam tiek piemērota cenzūra un tiek sodīti tie, kuri kritizē 

valdību vai reliģiju; tā kā vārda brīvība un preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība gan 

tiešsaistē, gan bezsaistē ir ārkārtīgi svarīgs demokratizācijas un reformu priekšnosacījums 

un katalizators, un tām ir būtiska nozīme varas kontrolēšanā; tā kā 2015. gada Saharova 

balvas laureāts Raif Badawi joprojām atrodas apcietinājumā vienīgi par to, ka miermīlīgi 

pauda savus uzskatus; 

M. tā kā Saūda Arābijai piešķirtais ANO tautas attīstības indekss 2015. gadā ir 0.847, kas to 
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ierindo 38. vietā no 188 valstīm un teritorijām; tā kā Saūda Arābijai piešķirtais ANO 

dzimumu nevienlīdzības indekss ir 0.257, kas to ierindo 50. vietā no 159 valstīm 2015. 

gadā; tā kā Saūda Arābija bija 138. vietā no 144 valstīm 2017. gada Pasaules dzimumu 

atšķirību ziņojumā, ko publicē Pasaules Ekonomikas forums; 

N. tā kā Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja uzskata Saūda Arābijas vispārējo 

iebildumu pret CEDAW par nesaderīgu ar minētās konvencijas priekšmetu un mērķi un 

par nepieļaujamu saskaņā ar tās 28. pantu; tā kā Saūda Arābija, 2013. gadā iesniedzot 

veiksmīgu pieteikumu dalībai ANO Cilvēktiesību padomē, pauda apņemšanos „ievērot 

visaugstākos cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības standartus”, 

1. aicina Saūda Arābijas iestādes pārtraukt visu veidu apspiešanu, tostarp tiesu iestāžu 

līmenī, kā arī to, kas vērsta pret Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Loujain al-Hathloul, 

Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar, Mohammed al-

Rabiah un Ibrahim al-Mudaimeegh, un visiem citiem cilvēktiesību aizstāvjiem valstī, lai 

viņi varētu veikt savu darbu bez nepamatotiem šķēršļiem un bailēm no atriebības; 

2. nosoda Saūda Arābijā īstenotās represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp sieviešu 

tiesību aizstāvjiem, kas grauj uzticību reformu procesam valstī; aicina Saūda Arābijas 

valdību nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēktiesību aizstāvjus un citas 

pārliecības dēļ ieslodzītās personas, kas aizturētas un notiesātas tikai tāpēc, ka 

izmantojušas vārda brīvību un miermīlīgi darbojušās cilvēktiesību jomā; pauž nosodījumu 

par nepārtraukto, sistēmisko diskrimināciju pret sievietēm un meitenēm Saūda Arābijā; 

3. atzinīgi vērtē Saūda Arābijas sieviešu un sieviešu tiesību aizstāvjus, kuri cenšas novērst 

jebkādu negodīgu un diskriminējošu attieksmi, un tos, kuri ir aizstāvējuši cilvēktiesības, 

neraugoties uz grūtībām, ar ko saskārušies; 

4. atzinīgi vērtē solījumu atcelt aizliegumu sievietēm vadīt automobili valstī, kas ir daļa no 

2030. gada vīzijas darba kārtības; 

5. uzsver, ka attieksmei pret visiem aizturētajiem, tostarp cilvēktiesību aizstāvjiem, kas 

atrodas apcietinājumā, ir jāatbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Principu kopumā par visu 

personu aizsardzību, kurām piemērots jebkāds apcietinājuma vai brīvības atņemšanas 

veids, ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma ar 1988. gada 9. decembra Rezolūciju 

43/173; 

6. norāda, ka starptautiskie, jo īpaši ES reģistrētie, autobūves uzņēmumi vēl pirms  

aizlieguma sievietēm vadīt automobili atcelšanas ir iesaistījušies dzimumorientētas 

reklāmas izvietošanā; 

7. pauž lielas bažas par vardarbības, kas saistīta ar dzimumu, izplatību Saūda Arābijā, par to 

joprojām lielā mērā netiek ziņots, tā netiek reģistrēta un to pamato ar tādiem iemesliem 

kā, piemēram, vajadzību disciplinēt sievietes vīriešu aizbildniecībā; mudina Saūda 

Arābijas iestādes pieņemt visaptverošus tiesību aktus, lai precīzāk noteiktu un paredzēt 

kriminālatbildību par jebkādu ar dzimumu saistītu vardarbību pret sievietēm, jo īpaši par 

izvarošanu, laulātās izvarošanu, seksuālu uzbrukumu un seksuālu uzmākšanos, un novērst 

visus šķēršļus, kas liedz sievietēm piekļuvi tiesu iestādēm; 
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8. pauž satraukumu par pastāvošo vīriešu aizbildniecības sistēmu, saskaņā ar kuru atļauja no 

vīriešu dzimuma aizbildņa joprojām ir vajadzīga vairākās jomās, tostarp ceļošanai 

ārvalstīs, piekļuvei veselības aprūpes pakalpojumiem, izvēloties dzīvesvietu, laulībām, 

sūdzības iesniegšanai tiesu sistēmā, atstājot valsts patversmi vardarbībā cietušām 

sievietēm vai aizturēšanas centru; uzsver, ka šī sistēma atspoguļo dziļi iesakņojušos 

patriarhālo sistēmu, kas valda valstī; 

9. aicina Saūda Arābijas iestādes pārskatīt 2015. gada decembra likumu par apvienībām un 

fondiem, lai ļautu sievietēm aktīvistēm apvienoties un strādāt brīvi un neatkarīgi, kā arī 

nepieļautu lieku iejaukšanos viņu darbā; turklāt mudina pārskatīt pretterorisma likumu, 

kibernoziedzības apkarošanas likumu un preses un publikāciju likumu, kurus regulāri 

izmanto, lai vajātu cilvēktiesību aizstāvjus, kā arī pārskatīt visus diskriminējošos 

noteikumus valsts tiesību sistēmā; 

10. aicina Saūda Arābijas iestādes ratificēt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām, atcelt iebildes pret CEDAW un ratificēt CEDAW fakultatīvo 

protokolu, lai Saūda Arābijas sievietes var pilnībā izmantot tiesības, kas viņām noteiktas 

minētajā konvencijā, un izbeigt bērnu laulības, piespiedu laulības un ģērbšanās stila 

uzspiešanu sievietēm; mudina Saūda Arābiju sniegt pastāvīgu uzaicinājumu ANO 

Cilvēktiesību padomes visu ANO īpašo procedūru dalībniekiem iebraukšanai valstī; 

11. aicina Saūda Arābijas iestādes atļaut neatkarīgas preses un plašsaziņas līdzekļu darbību un 

nodrošināt visu Saūda Arābijas iedzīvotāju vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās 

brīvību; nosoda represijas, kas tiek vērstas pret cilvēktiesību aizstāvjiem un 

protestētājiem, kuri piedalās miermīlīgās demonstrācijās; uzsver, ka juridisko 

pamattiesību miermīlīga aizstāvēšana, organizējot kampaņas, vai kritisku piezīmju 

izteikšana sociālajos tīklos ir neatņemamu tiesību izpausme; mudina Saūda Arābijas 

iestādes atcelt ierobežojumus, kas vērsti pret cilvēktiesību aizstāvjiem un kas tiem aizliedz 

paust viedokli sociālajos un starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos; 

12. aicina PV/AP, Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un dalībvalstis nodrošināt, ka 

tiek pilnībā īstenotas ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, un paplašināt 

minēto aizstāvju, jo īpaši sieviešu cilvēktiesību aizstāvju, aizsardzību un atbalstu viņiem; 

13. prasa ES iesniegt priekšlikumu rezolūcijai par cilvēktiesību aizstāvju situāciju Saūda 

Arābijā nākamajā ANO Cilvēktiesību padomes sesijā; prasa ES nākamajā Cilvēktiesību 

padomē un Sieviešu statusa komisijā izvirzīt jautājumu par dalību tajās valstīm ar 

apšaubāmu reputāciju cilvēktiesību jomā, tostarp attiecībā uz sieviešu tiesību ievērošanu 

un dzimumu līdztiesību; prasa ES ierosināt ANO Cilvēktiesību padomē iecelt īpašu 

referentu cilvēktiesību jautājumos Saūda Arābijā; 

14. prasa ES iekļaut diskusijas par cilvēktiesībām, jo īpaši par sieviešu cilvēktiesību aizstāvju 

situāciju, kā pastāvīgu darba kārtības punktu ikgadējā  ES un Persijas līča Sadarbības 

padomes augstākā līmeņa sanāksmē, kā arī citos divpusējos un daudzpusējos forumos; 

aicina Padomi ieviest mērķtiecīgus pasākumus pret personām, kas atbildīgas par smagiem 

cilvēktiesību pārkāpumiem; norāda, ka Chaillot balvas par cilvēktiesību veicināšanu 

Persijas līča sadarbības padomes reģionā piešķiršanas noteikumi paredz tās piešķiršanu 

tikai tiem, kuri ir likumīgi reģistrēti un darbojas “konstruktīvā sadarbībā ar iestādēm”; 
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15. aicina EĀDD un Komisiju aktīvi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības grupas un 

privātpersonas, kas aizsargā cilvēktiesības Saūda Arābijā, tostarp organizējot cietuma 

apmeklējumus, uzraugot tiesas procesus un paužot publiskus paziņojumus; 

16. mudina PV/AP, EĀDD un dalībvalstis turpināt dialogu ar Saūda Arābiju par 

cilvēktiesībām, pamatbrīvībām un valsts problemātisko lomu reģionā; pauž gatavību 

uzturēt konstruktīvu un atklātu dialogu ar Saūda Arābijas iestādēm, tostarp parlamenta 

deputātiem, īstenojot savas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā; prasa nodrošināt 

pieredzes apmaiņu tieslietu un juridiskajos jautājumos, lai stiprinātu individuālo tiesību 

aizsardzību Saūda Arābijā; 

17. aicina Saūda Arābijas iestādes pārtraukt turpmāku Raif Badawi pēršanu un viņu atbrīvot 

nekavējoties un bez nosacījumiem, jo viņš ir ieslodzītais pārliecības dēļ, proti, ieslodzīts 

un notiesāts tikai tāpēc, ka izmantojis vārda brīvību; prasa ES turpināt izvirzīt jautājumu 

saistībā ar viņa lietu visa veida augsta līmeņa saziņā; 

18. aicina Saūda Arābijas iestādes nekavējoties noteikt moratoriju attiecībā uz nāvessoda 

piemērošanu, kas būtu solis virzienā uz tā pilnīgu atcelšanu; prasa pārskatīt visus noteiktos 

nāvessodus, lai nodrošinātu, ka to tiesas prāvas atbilst starptautiskajiem standartiem; 

19. aicina Saūda Arābijas iestādes pārtraukt naida kurināšanu un diskrimināciju pret 

reliģiskām minoritātēm, kā arī pret citiem indivīdiem un grupām, kas pakļauti 

cilvēktiesību pārkāpumiem, ko Saūda Arābija īsteno pret ārvalstu pilsoņiem, tostarp to 

citu valstu valstspiederīgajiem, kuri pieder citai reliģijai; 

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai,  Komisijas 

priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, 

Eiropas Ārējās darbības dienestam, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajam 

cilvēktiesību komisāram, Sieviešu statusa komisijai, ANO Cilvēktiesību padomei, Viņa 

Majestātei karalim Salman bin Abdulaziz Al Saud un kroņprincim Mohammad bin Salman 

Al Saud, Saūda Arābijas Karalistei un Saūda Arābijas Karalistes Nacionālā dialoga centra 

ģenerālsekretāram. 


