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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Saudi-Arabian naiset kohtaavat edelleen monenlaista syrjintää ja 
erottelua yksityiselämässä ja julkisessa elämässä ja joutuvat kysymään miespuoliselta 
huoltajalta lupaa useimpien elämän perusvalintojen yhteydessä;

1. pitää myönteisenä Saudi-Arabian sitoutumista edistämään naisten oikeuksia (äänioikeus ja 
vaalioikeus vuoden 2015 paikallisvaaleissa, naisten nimittäminen Shura-neuvostoon, 
naisten, lasten ja kotitaloustyöntekijöiden suojaamista väkivallalta koskevan lain 
antaminen, naisille myönnetty oikeus harjoittaa lakimiehen ammattia); pyytää, että EU 
käy Saudi-Arabian kanssa vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten hyvinvointia koskevien uudistusten jatkamista;

2. pitää myönteisenä äskettäin säädettyä lakia, joka sallii yksityiskoulua käyvien 
saudityttöjen harjoittaa urheilua; pitää valitettavana, että mainittu laki ei koske julkisia 
kouluja;

3. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta ryhtymään lisätoimiin naisten vapaata liikkuvuutta 
koskevien rajoitusten poistamiseksi erityisesti kun on kyse naisten ajokiellosta sekä 
työnsaantimahdollisuuksista, oikeuskelpoisuudesta ja edustuksesta oikeusmenettelyissä;

4. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia torjumaan pakkoavioliittoja ja lapsiavioliittoja, jotka 
ovat ihmisoikeusloukkauksia ja kehityksen esteitä;

5. korostaa, että vaikka saudinaisten osuus akateemisen loppututkinnon suorittaneista on 
57 prosenttia, vain 18 prosenttia yli 15-vuotiaista saudinaisista on työelämässä – mikä on 
maailman alhaisimpia osuuksia; kehottaa varmistamaan tyttöjen ja poikien yhtäläisen 
pääsyn perus- ja keskiasteen koulutukseen; 

6. muistuttaa Saudi-Arabian hallitusta sen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevasta yleissopimuksesta ja lapsen oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta johtuvista 
velvoitteista;

7. kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia puuttumaan kotityötä tekevien 
maahanmuuttajanaisten huonoon kohteluun pakkotyön ja orjuuden kaltaisissa 
olosuhteissa; 

8. kehottaa Saudi-Arabian hallitusta käyttämään vaikutusvaltaansa yhtenä islamilaisen ja 
arabimaailman johtavista valtioista siten, että se puolustaa naisten ja tyttöjen 
koskemattomuutta, ihmisarvoa ja perusoikeuksia.


