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Het Europees Parlement,
–

gezien zijn eerdere resoluties over Bahrein, met name die van 6 februari 2014 over
Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim
Sharif1,

–

gezien de verklaring van de woordvoerder van vicevoorzitter van de Commissie/hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV)
Federica Mogherini van 17 juni 2015 over de veroordeling, in Bahrein, van Ali Salman,
secretaris-generaal van al-Wefaq,

–

gezien de 24e Gezamenlijke Raad en ministeriële bijeenkomst van de
Samenwerkingsraad van de Golf (Gulf Cooperation Council, GCC) en de Europese
Unie van 24 mei 2015 in Doha,

–

gezien het besluit van de ministerraad van de Arabische Liga, dat is genomen tijdens de
vergadering van 1 september 2013 in Caïro, om een pan-Arabische rechtbank voor
mensenrechten op te richten in Manama, de hoofdstad van Bahrein,

–

gezien het rapport met gedetailleerde informatie over de uitvoering door de regering van
Bahrein van de aanbevelingen van de onafhankelijke onderzoekscommissie van Bahrein
van februari 2014 en de laatste informatie met betrekking tot de universele periodieke
doorlichting die de regering van Bahrein heeft gepresenteerd in september 2014,

–

gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966,
het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing, het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Arabisch Handvest voor
de rechten van de mens, die allemaal door Bahrein zijn ondertekend,

–

gezien de EU-richtsnoeren inzake mensenrechtenverdedigers, die zijn aangenomen in
juni 2004 en herzien in 2008,
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–

gezien het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid,

–

gezien het nieuwe het strategisch EU-kader en actieplan voor mensenrechten, dat erop is
gericht de bescherming van en het toezicht op de mensenrechten centraal te plaatsen bij
alle beleid van de EU en dat een specifiek onderdeel bevat over de bescherming van
mensenrechtenverdedigers,

–

gezien het bezoek van Stavros Lambrinidis, speciaal vertegenwoordiger van de EU voor
de mensenrechten, aan Bahrein eind mei 2015,

–

gezien de artikelen 5 en 19 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens,

–

gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement,

A.

overwegende dat Bahrein heeft beloofd vooruitgang te boeken bij zijn hervormingen op
het gebied van mensenrechten na de publicatie van het rapport van de onafhankelijke
onderzoekscommissie van Bahrein op 23 november 2011 en van het vervolgrapport van
21 november 2012;

B.

overwegende dat de instelling door Bahrein van de Ombudsman van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, de Commissie voor de rechten van gevangenen en gedetineerden
en de speciale onderzoekseenheid bemoedigend is; overwegende dat deze instanties
onpartijdiger, transparanter en onafhankelijker van de overheidsorganen moeten worden
gemaakt;

C.

overwegende dat de Bahreinse autoriteiten sinds het begin van de opstanden in 2011 het
gebruik van repressieve maatregelen tegen burgeractivisten en tegen vreedzame
oppositie opvoeren; overwegende dat op 10 juni 2014 tijdens de 26e zitting van de VNMensenrechtenraad 47 landen, inclusief alle 28 EU-lidstaten, een gezamenlijke
verklaring hebben ondertekend om uiting te geven aan hun ernstige bezorgdheid over de
mensenrechtensituatie in Bahrein; overwegende dat in de gezamenlijke verklaring
uitdrukkelijk melding werd gemaakt van een aantal zorgwekkende kwesties,
bijvoorbeeld lange straffen voor de uitoefening van het recht op vrijheid van vreedzame
vergadering en van vereniging, het ontbreken van toereikende garanties voor een eerlijk
proces, de repressie van demonstraties, de voortdurende pesterijen jegens en
gevangenzetting van personen die hun recht uitoefenen op een vrije mening en
meningsuiting, mishandeling en foltering in detentiefaciliteiten, de willekeurige afname
van het staatsburgerschap zonder behoorlijk proces en ontoereikende aflegging van
verantwoording voor schendingen van de mensenrechten;

D.

overwegende dat Nabeel Rajab, Bahreins mensenrechtenverdediger en voorzitter van
het Bahreinse Centrum voor de mensenrechten, adjunct-secretaris-generaal van de
Internationale Federatie voor de Mensenrechten en lid van de adviescommissie van de
Afdeling Midden-Oosten van Human Rights Watch, is veroordeeld tot zes maanden
gevangenis, louter voor de vreedzame uitoefening van zijn vrijheid van meningsuiting;
overwegende dat Nabeel Rajab is gearresteerd op 1 oktober 2014 na zijn bezoek aan de
Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement, op beschuldiging van de
publicatie van tweets over een groep landgenoten die zouden samenwerken met
IS/Da'esh; overwegende dat hem belediging van een publieke instantie en het leger ten
laste werden gelegd; overwegende dat de werkgroep van de Verenigde Naties inzake
willekeurige detentie de detentie van Nabeel Rajab in november 2013 heeft aangemerkt

als willekeurig;
E.

overwegende dat Nabeel Rajab sinds zijn oprichting van het Bahreinse Centrum voor de
mensenrechten in 2002 diverse gevangenisstraffen heeft uitgezeten; overwegende dat
Nabeel Rajab bijkomende elementen ten laste zijn gelegd in verband met zijn vrijheid
van meningsuiting en dat hij momenteel tot 10 jaar gevangenis riskeert omdat hij zich
schuldig zou hebben gemaakt aan de "belediging van een wettelijk orgaan" en de
"verspreiding van geruchten in oorlogstijd";

F.

overwegende dat vele mensenrechtenverdedigers, bijvoorbeeld Naji Fateel, Deens
mensenrechtenverdediger Abdulhadi al-Khawaja, Zweeds politiek activist Mohammad
Habib al-Muqdad en andere leden van de zogeheten 13 van Bahrein, net als Nabeel
Rajab worden vastgehouden, worden onderworpen aan gerechtelijke pesterijen in
Bahrein, gevangen worden genomen en lange of levenslange straffen uitzitten als
directe vergelding voor hun werk ter verdediging van de mensenrechten; overwegende
dat de meesten van hen zouden zijn onderworpen aan geweld, mishandeling en fysieke
of psychische foltering;

G.

overwegende dat volgens het Bahreinse Centrum voor de mensenrechten meer dan
3 000 gevangenen op arbitraire wijze vast worden gehouden, velen
mensenrechtenverdedigers die gevangen genomen zijn en lange of levenslange straffen
uitzitten als directe vergelding voor hun activiteiten; overwegende dat de meesten van
hen zouden zijn onderworpen aan geweld, mishandeling en fysieke of psychische
foltering;

H.

overwegende dat op 16 juni 2015 de secretaris-generaal van Bahreins belangrijkste
oppositiepartij al-Wefaq, sjeik Ali al-Salman, is veroordeeld tot vier jaar gevangenis in
het kader van de protesten tegen de overheid die zijn losgebarsten in 2011, op het
hoogtepunt van de opstanden van de Arabische Lente in de regio; overwegende dat zijn
advocaten van de rechtbank het verbod zouden hebben gekregen om mondeling te
pleiten en dat zij geen reële mogelijkheid hebben gekregen om de bewijzen te
onderzoeken; overwegende dat een groep onafhankelijke experts van de Verenigde
Naties, deels bekend als speciale procedures van de Mensenrechtenraad, er bij de
Bahreinse autoriteiten op hebben aangedrongen om sjeik Ali Salman vrij te laten;

I.

overwegende dat Bahrein sinds 2012 de antiterrorismewetgeving misbruikt om op
arbitraire wijze het staatsburgerschap van activisten en oppositieleden af te nemen als
vergelding voor een afwijkende mening, inclusief bij minstens 9 minderjarigen;
overwegende dat volgens diverse rapporten alleen al in 2015 het staatsburgerschap is
afgenomen van meer dan 100 activisten, protestanten en politici, waardoor een groot
deel van hen staatloos is geworden, met schending van het Verdrag van de Verenigde
Naties tot beperking der staatloosheid;

J.

overwegende dat het gebruik van de doodstraf in politiek gemotiveerde zaken sinds
2011 is toegenomen; overwegende dat sinds 2011 minstens zeven individuen ter dood
zijn veroordeeld in een politieke zaak, vier van hen in 2015 alleen;

K.

overwegende dat de onafhankelijke onderzoekscommissie van Bahrein, die op
koninklijk bevel is opgericht om de gebeurtenissen van februari 2011 in Bahrein te
onderzoeken en hier verslag over uit te brengen, een reeks aanbevelingen heeft
geformuleerd over mensenrechten en politieke hervormingen; overwegende dat

vooruitgang is geboekt met een hervorming van het rechtsstelsel en het
wetshandhavingssysteem, maar dat de regering de essentiële aanbevelingen van de
commissie niet volledig ten uitvoer heeft gelegd, met name de vrijlating van leiders van
de protesten die zijn veroordeeld voor het uitoefenen van hun recht op vrije
meningsuiting en vreedzame vergadering; overwegende dat de verzoeningsgesprekken bekend als de nationale dialoog - zijn stilgevallen; overwegende dat sommige groepen
nog steeds niet vertegenwoordigd zijn in het politieke stelsel en dat de
veiligheidsdiensten nog steeds geen verantwoording hoeven af te leggen;
1.

vraagt de intrekking van de tenlastelegging en de onmiddellijke, onvoorwaardelijke
vrijlating van alle mensenrechtenverdedigers, politieke activisten en andere individuen
die worden vastgehouden en aan wie schendingen ten laste worden gelegd die zij
zouden hebben gepleegd in verband met het recht op meningsuiting, vreedzame
vergadering en vereniging, inclusief Nabeel Rajab, sjeik Ali Salman en de 13 van
Bahrein;

2.

erkent de engagementen van de Bahreinse autoriteiten met betrekking tot de
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de onafhankelijke onderzoekscommissie
van Bahrein van 2011 en de universele periodieke doorlichting van de VN van Bahrein,
alsmede de aanbevelingen van andere VN-mechanismen, en de recente vrijlating van
een aantal gevangenen aan wie misdaden ten laste waren gelegd in verband met hun
politieke vereniging en meningsuiting; dringt er bij de Bahreinse regering op aan snel
alle aanbevelingen in het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie van
Bahrein en de universele periodieke doorlichting ten uitvoer te leggen, een einde te
maken aan alle mensenrechtenschendingen en de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden te eerbiedigen, overeenkomstig de internationale
mensenrechtenverplichtingen van Bahrein;

3.

spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het misbruik van de antiterrorismewetten in
Bahrein voor het schenden van de mensenrechten, onder andere door het afnemen van
het staatsburgerschap;

4.

veroordeelt het voortdurende gebruik van foltering en andere wrede of onterende
behandeling of bestraffing van gevangenen, vreedzame protestanten en oppositieleden
door de Bahreinse autoriteiten en dringt er bij de regering van Bahrein op aan haar
verplichtingen en toezeggingen op grond van het VN-Verdrag tegen foltering na te
komen;

5.

dringt er bij de regering van Bahrein op aan met de speciale VN-rapporteurs (met name
voor foltering, vrijheid van vergadering, onafhankelijke rechters en advocaten en
mensenrechtenverdedigers) samen te werken en een permanente uitnodiging aan hen te
richten;

6.

merkt op dat de Bahreinse regering voortdurend inspanningen levert om het
strafwetboek en de wettelijke procedures te hervormen en moedigt haar ertoe aan dit
proces voort te zetten; dringt er bij de regering van Bahrein op aan alle nodige stappen
te ondernemen om een onpartijdig en eerlijk rechtsstelsel te garanderen, met de garantie
van een behoorlijk proces, en de onpartijdigheid te garanderen van zijn Ombudsman, de
speciale onderzoekseenheid en het nationale instituut voor de mensenrechten;

7.

vraagt de onmiddellijke ratificatie van het Facultatieve Protocol bij het Verdrag tegen

foltering, het Tweede Facultatieve Protocol bij het IVBPR inzake de afschaffing van de
doodstraf, het Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen
verdwijningen en het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van
alle migrerende werknemers en hun gezinsleden;
8.

verzoekt de Bahreinse autoriteiten de dialoog inzake een nationale consensus voort te
zetten, met het oog op de totstandbrenging van een duurzame en inclusieve nationale
verzoening en van duurzame politieke oplossingen voor de crisis; merkt op dat in een
duurzaam politiek proces, legitieme en vreedzame kritiek vrij moet worden
uitgesproken; herinnert de Bahreinse autoriteiten er in verband hiermee aan dat het
betrekken bij de zaak van de sjiitische meerderheid en haar vreedzame politieke
vertegenwoordigers, op basis van menselijke waardigheid, respect en billijkheid, een
onontbeerlijk element moet zijn van elke geloofwaardige strategie van nationale
verzoening en duurzame hervorming;

9.

is tevreden met de snelle vrijlating uit de gevangenis van oppositieleider Ibrahim Sharif
in juni 2015, nadat hem koninklijke gratie was verleend; beschouwt dit besluit als een
welkome, belangrijke stap in het proces ter bevordering van het vertrouwen in Bahrein;

10.

dringt er bij de VV/HV op aan er in al haar contacten met de regering van Bahrein op te
blijven wijzen dat hervormingen en verzoening belangrijk zijn; moedigt krachtig de
oprichting aan van een werkgroep van de EU en Bahrein voor de mensenrechten, maar
merkt op dat een dialoog tussen de EU en Bahrein over de mensenrechten niet de plaats
kan innemen van een algemene dialoog tussen de regering en de oppositie in Bahrein
zelf;

11.

neemt kennis van de aanbevelingen van de Ombudsman, de Commissie voor de rechten
van gevangenen en gedetineerden en het nationale instituut voor de mensenrechten, met
name wat de rechten van gedetineerden en hun verblijfsomstandigheden in de
gevangenis betreft, inclusief met betrekking tot de mishandeling en foltering waarvan
sprake zou zijn; moedigt deze organen aan hun werk voort te zetten op onafhankelijke,
onpartijdige en transparante wijze en verzoekt de Bahreinse autoriteiten deze
aanbevelingen volledig uit te voeren;

12.

vraagt een snelle collectieve inspanning van de EU om een algemene strategie te
ontwikkelen met een manier voor de EU en de Commissie om actief aan te dringen op
de vrijlating van de opgesloten activisten en politieke gevangenen; verzoekt de EDEO
en de lidstaten te zorgen voor een behoorlijke tenuitvoerlegging door de EU-delegatie in
Riyad en de ambassades van de lidstaten in Bahrein van de EUmensenrechtenrichtsnoeren, met name met betrekking tot mensenrechtenverdedigers en
foltering, en verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging hiervan;

13.

vraagt een EU-verbod op de export van traangas en materiaal voor het in bedwang
houden van mensenmassa's tot onderzoek is verricht naar het oneigenlijke gebruik ervan
en degenen die zich aan dit oneigenlijke gebruik schuldig hebben gemaakt, ter
verantwoording zijn geroepen;

14.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie,
de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en de parlementen van de
lidstaten, de regering en het parlement van het Koninkrijk Bahrein en de leden van de

GCC.

