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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika
(2013/2147(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til samarbejdsaftalen af 25. februar 1989 mellem Den Europæiske Union og 
Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC),

– der henviser til sin beslutning af 13. juli 1990 om betydningen af den frihandelsaftale, der 
skal indgås mellem EØF og Golfstaternes Samarbejdsråd1,

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 1996 om Saudi-Arabien2,

– der henviser til den økonomiske aftale mellem medlemmerne af Golfstaternes 
Samarbejdsråd, der vedtoges den 31. december 2001 i Muscat (Oman), og til Doha-
erklæringen fra Golfstaternes Samarbejdsråd om iværksættelsen af en toldunion for 
Golfstaternes Samarbejdsråd af 21. december 2002,

– der henviser til Saudi-Arabiens ratificering i oktober 2004 af FN's konvention om 
afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW), navnlig med 
henvisning til artikel 7 deri om politisk og offentligt liv,

– der henviser til sin beslutning af 10. marts 2005 om Saudi-Arabien3,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om ytringsfrihed på internettet4, 

– der henviser til sin beslutning af 10. maj 2007 om reformerne i den arabiske verden: 
Hvilken strategi skal EU følge?5,

– der henviser til sin beslutning af 13. december 2007 om kvinders rettigheder i Saudi-
Arabien6,

– der henviser til rapporten med titlen "Implementation of the European Security Strategy: 
Providing Security in a Changing World", som blev vedtaget af Rådet i december 2008,

– der henviser til det fælles kommuniké fra det 19. ministermøde den 29. april 2009 i 
Muscat,

– der henviser til det fælles handlingsprogram (2010-2013) for gennemførelsen af 
samarbejdsaftalen mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd af 1989,

                                               
1 EFT C 231 af 17.9.1990, s. 216.
2 EFT C 032 af 5.2.1996, s. 75.
3 EUT C 320 af 15.12.2005, s. 178.
4 EUT C 303E af 13.12.2006, s. 879.
5 EUT C 76E af 27.3.2008, s. 100.
6 EUT C 323E af 18.12.2008, s. 529.
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– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om Middelhavsunionen1,

– der henviser til det fælles kommuniké fra det 20. ministermøde den 14. juni 2010 i 
Luxembourg,

– der henviser til sin beslutning af 24. marts 2011 om EU's forbindelser med Golfstaternes 
Samarbejdsråd2,

– der henviser til sin beslutning af 7. april 2011 om situationen i Syrien, Bahrain og 
Yemen,3,

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2011 om situationen i Syrien, Yemen og Bahrain i 
forbindelse med situationen i den arabiske verden og Nordafrika4,

– der henviser til sin beslutning af 15. september 2011 om situationen i Syrien5,

– der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2011 om Bahrain6, 

– der henviser til sine beslutninger om de årlige møder i FN's 
Menneskerettighedskommission i Genève (2000-2012),

– der henviser til sine årlige betænkninger om menneskerettighederne,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at Kongeriget Saudi-Arabien (KSA) er en indflydelsesrig politisk, 
økonomisk og religiøs aktør i Mellemøsten og den islamiske verden, verdens førende 
olieproducent og grundlægger og ledende medlem af Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC) 
og G20-gruppen;

B. der henviser til, at en ændring af den politiske og strategiske kontekst i Mellemøsten og 
Nordafrika (MENA-regionen) kræver en revurdering af forbindelserne mellem EU og 
KSA;

C. der henviser til, at KSA er et absolut arvemonarki uden et valgt parlament; der henviser 
til, at landet står over for udfordringen med royal arvefølge; der henviser til, at KSA har 
en befolkning på 28 millioner, herunder 9 millioner udlændinge og 10 millioner under 18 
år; der henviser til, at der er gennemført visse reformer i KSA siden 2001, men at de ikke 
er blevet institutionaliseret og dermed let kan vendes; der henviser til, at landets historik 
inden for menneskerettigheder ikke er god med grundlæggende kløfter mellem dets 
internationale forpligtelser og gennemførelsen deraf;

                                               
1 EUT C 161E af 31.5.2011, s. 126.
2 EUT C 247E af 17.8.2012, s. 1.
3 EUT C 296E af 2.10.2012, s. 81.
4 EUT C 33E af 5.2.2013, s. 158.
5 EUT C 51E af 22.2.2013, s. 118.
6 EUT C 48E/228 af 18.2.2012, s. 238.
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D. der henviser til, at religionsfriheden ikke er garanteret i KSA, eftersom offentlig 
praktisering af andre religioner end islam er forbudt; der henviser til, at de islamiske 
mindretalsgrupper som shia- og sufi-muslimer udsættes for forskelsbehandling og 
fordomme, som ofte billiges af landets religiøse etablissement;

E. der henviser til, at menneskerettighedsorganisationernes arbejde i KSA er stærkt 
begrænset, hvilket bl.a. kan ses ved, at myndighederne nægter at registrere Adala Centre 
for Human Rights og Union for Human Rights; der henviser til, at velgørende 
organisationer fortsat er den eneste type civilsamfundsorganisation, som er tilladt i 
kongeriget;

F. der henviser til, at KSA spiller en ledende rolle i forhold til at formidle og fremme en 
særlig streng fortolkning (salafisme/wahhabisme) af islam i hele verden; der henviser til, 
at de mest ekstreme manifestationer af salafisme/wahhabisme har inspireret 
terrororganisationer som Al-Qaeda og udgør en global sikkerhedstrussel, herunder for 
KSA selv; der henviser til, at KSA har udviklet et system til at kontrollere finansielle 
transaktioner for at sikre, at der ikke kanaliseres midler til terrororganisationer, men denne 
kontrol kan ikke garanteres for private velgørende organisationer eller enheder med 
aktiviteter uden for KSA;

1. anerkender den indbyrdes afhængighed mellem EU og KSA med hensyn til regional 
stabilitet, forbindelser med den islamiske verden, overgangene i landene i det arabiske 
forår, den israelske/palæstinensiske fredsproces, stabiliteten på de globale olie- og 
finansmarkeder og globale forvaltningsspørgsmål, navnlig inden for G20; 

2. understreger den europæiske interesse i en fredelig og ordentlig udvikling og politisk 
reformproces i KSA som en vigtig faktor for langsigtet fred, stabilitet og udvikling i 
regionen;

3. opfordrer myndighederne i KSA til at indlede en dialog om menneskerettigheder med EU 
for at sikre en bedre forståelse og identifikation af de nødvendige ændringer;

4. opfordrer myndighederne i KSA til at sikre ytringsfrihed for alle indbyggere i KSA og 
understreger, at fredelig støtte til grundlæggende juridiske rettigheder eller kritiske 
bemærkninger på de sociale medier er udtryk for en ufravigelig rettighed, som 
Parlamentet har understreget i sin betænkning om digital frihed;

5. opfordrer myndighederne i KSA til at fremskynde gennemførelsen af den nye lovgivning 
om ngo'er og sikre friheden til at udøve deres aktiviteter;

6. gentager sin opfordring til universal afskaffelse af dødsstraffen og opfordrer til et 
omgående moratorium for eksekvering af dødsstraf i KSA; beklager, at KSA fortsat 
anvender dødsstraf for en lang række forbrydelser, herunder narkotikakriminalitet, 
apostasi, trolddomskunst og heksekunst; 

7. beklager, at der ikke er nogen religionsfrihed i KSA; opfordrer myndighederne til at 
fremme mådehold og tolerance af religiøs mangfoldighed på alle niveauer i 
uddannelsessystemet, herunder i religiøse etablissementer, samt hos embedsmænd og 
tjenestemænd i den offentlige debat;
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8. understreger behovet for at respektere de grundlæggende rettigheder for shia-muslimer og 
andre mindretal, herunder retten til fuldt ud at deltage i det politiske liv og forvaltningen; 
opfordrer myndighederne i KSA til at indarbejde beskyttelsesmekanismer i 
antiterrorlovgivningen, så den ikke anvendes mod mindretal; opfordrer myndighederne til 
i højere grad at tilstræbe tolerance og sameksistens blandt alle religiøse grupper; opfordrer 
dem indtrængende til at rense uddannelsessystemet for nedværdigende og diskriminerende 
henvisninger til tilhængere af andre religioner eller medlemmer af islamiske 
mindretalsgrupper;

 9. glæder sig over, at kongen i 2013 udnævnte de første kvinder til Den Rådgivende 
Forsamling (Shura-rådet) i KSA, og at kvinderne nu indtager 30 ud af 150 pladser;

10. forventer, at kongens erklæring om, at kvinder må stemme og stille op til de næste 
kommunalvalg, som holdes i 2015, gennemføres, og at de efterfølgende må stemme og 
stille op til alle andre valg; 

11. afventer ophævelsen af kvinders forbud mod at føre bil;

12. opfordrer indtrængende myndighederne til at ophæve det middelalderlige system med 
mandligt formynderskab og træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at ophæve 
restriktionerne for kvinders rettigheder, herunder for deres frie bevægelighed, for deres 
beskæftigelsesmuligheder, for deres status som juridiske personer og for deres 
repræsentation i retssager, afskaffe enhver form for diskrimination af kvinder i privatlivet 
og det offentlige liv og fremme deres deltagelse i det økonomiske, sociale, kulturelle og 
politiske liv;

13. minder om, at KSA's menneskerettighedshistorik blev vurderet i den universelle 
regelmæssige gennemgang i FN's Menneskerettighedsråd i februar 2009, og at 
myndighederne i KSA formelt accepterede en betydelig række anbefalinger fra EU's 
medlemsstater under gennemgangen, herunder f.eks. opfordringer til at afskaffe det 
mandlige formynderskab og begrænse anvendelsen af dødsstraffen og fysisk afstraffelse; 
afventer mere væsentlige fremskridt i gennemførelsen af disse anbefalinger og opfordrer 
indtrængende KSA til at anlægge en konstruktiv tilgang til anbefalingerne i forbindelse 
med den igangværende universelle regelmæssige gennemgang for 2013;

14. glæder sig over de første licenser til kvindelige advokater, men beklager, at retssystemet 
ligger i hænderne på mandlige dommere med religiøs baggrund; bemærker den gradvise 
kodificering af sharialoven og opfordrer indtrængende til, at den fremskyndes, eftersom 
manglende kodificering og retspraksis ofte medfører betydelig usikkerhed i anvendelsen 
og indholdet af landets love og justitsmord; konstaterer, at det er utroligt vigtigt at sikre 
dommernes uafhængighed og tilstrækkelig juridisk uddannelse af dem;

15. opfordrer myndighederne til at forbedre arbejdsforholdene for og behandlingen af 
indvandrerarbejdstagere og være særligt opmærksomme på situationen for kvinder, som 
arbejder som hushjælpere, og som ofte udsættes for slavelignende forhold; glæder sig over 
de seneste bestræbelser på at indføre national arbejdsmarkedslovgivning med henblik på 
at yde standardiseret beskyttelse til hushjælpere og sikre, at arbejdsgivere, som er 
ansvarlige for seksuel og fysisk misbrug og misbrug af arbejdsmarkedsrettigheder, 
retsforfølges;
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16. afviser logikken i nulsumsspil som et paradigme for internationale forbindelser i 
Mellemøsten, eftersom det føder mistillid, sekterisk had og våbenkapløbet i regionen, 
herunder spredning af masseødelæggelsesvåben; beklager i denne forbindelse den 
destabiliserende virkning, som visse EU-medlemsstaters våbensalg til KSA og andre lande 
i regionen har; mener, at løsningen på regionens eskalerende sikkerhedsproblemer ligger i 
at oprette fælles sikkerhedsrammer, som omfatter alle lande, og hvor der tages højde for 
alle landes legitime sikkerhedsinteresser; 

17. er bekymret over, at KSA's finansielle og politiske støtte til religiøse og politiske grupper i 
Nordafrika kan styrke fundamentalistiske og obskurantiske styrker og dermed undergrave 
bestræbelserne på at skabe en demokratisk forvaltning og modvirke kvinders deltagelse i 
det offentlige liv; er endvidere bekymret over, at lederne af det militære kup i Egypten 
tilbydes ubetinget politisk og finansiel støtte, hvilket undergraver EU's bestræbelser på at 
fremme en fredelig og inklusiv politisk løsning på krisen i Egypten;

18. opfordrer myndighederne i KSA til at gribe ind og standse salafi-bevægelser, der støtter 
de militære oprørere i Malis antistatslige aktiviteter, da de fører til destabilisering af hele 
regionen; fordømmer enhver form for direkte og indirekte indgriben;

19. opfordrer KSA til at afholde sig fra at handle på grundlag af en logik om et smalt sekterisk 
nulsumsspil om den syriske konflikt og i stedet bidrage til en fredelig, inklusiv løsning, 
navnlig gennem støtte til Genève II-drøftelserne, uden forhåndsbetingelser; opfordrer 
endvidere til en mere aktiv inddragelse af KSA i humanitær nødhjælp til ofre for den 
syriske borgerkrig;

20. gentager sin opfordring til KSA om at bidrage konstruktivt og mægle med henblik på at 
skabe fredelige reformer og national dialog i Bahrain;

21. opfordrer myndighederne i KSA til at indgå i en fredelig dialog med Iran om bilaterale 
forbindelser og regionens fremtid; 

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's 
højkommissær for menneskerettigheder, kronprins Abdullah Ibn Abdul Aziz, regeringen i 
Kongeriget Saudi-Arabien og generalsekretæren for centret for national dialog i 
Kongeriget Saudi-Arabien.


