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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kvinder i Saudi-Arabien fortsat står over for mange former for 
forskelsbehandling og opdeling i privatlivet såvel som det offentlige liv og skal indhente 
tilladelse fra en mandlig værge for at kunne træffe de mest basale beslutninger;

1. tilskynder de tilsagn, som Saudi-Arabien har givet til fordel for kvinder (valgret og 
valgbarhed ved kommunalvalget i 2015, udnævnelse af kvinder til Shura-Rådet, 
indførelsen af en lov til beskyttelse af kvinder, børn og hushjælpere imod misbrug, og 
udstedelse af licenser, der giver kvinder ret til at udøve advokatvirksomhed); anmoder EU 
om at føre en dialog med Saudi-Arabien til støtte for yderligere reformer for bedre 
ligestilling og velfærd for kvinder;

2. glæder sig over den seneste lovgivning, der tillader saudiarabiske piger i privatskoler at 
dyrke sport; beklager, at piger i offentlige skoler er undtaget;

3. opfordrer den saudiarabiske regering til at afskaffe begrænsningerne for den frie 
bevægelighed for kvinder, navnlig kørselsforbuddet, og for deres 
beskæftigelsesmuligheder, retsevne og repræsentation i retssager;

4. opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at bekæmpe tvungne og tidlige ægteskaber, 
som udgør en krænkelse af menneskerettighederne og en hindring for udvikling;

5. understreger, at saudiarabiske kvinder udgør 57 % af landets akademikere, men at kun 
18 % af saudiarabiske kvinder over 15 år er beskæftiget, hvilket er en af de laveste 
beskæftigelsesgrader i verden; opfordrer til, at piger gives de samme muligheder for 
adgang til undervisning på primær- og sekundærtrinnet som drenge;

6. minder den saudiarabiske regering om dens forpligtelser i henhold til konventionen om 
afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder og konventionen om barnets 
rettigheder;

7. opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at behandle spørgsmålet om vandrende 
kvindelige arbejdstagere, der arbejder som hushjælpere og er udsat for misbrug samt lever 
under forhold, der kan sidestilles med tvangsarbejde eller slaveri;

8. opfordrer den saudiarabiske regering til at bruge sin indflydelse som en af lederne i den 
islamiske og arabiske verden til at forsvare og fremme integritet, værdighed og 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for kvinder og piger.


