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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat vrouwen in Saudi-Arabië zowel in hun privéleven als in het openbaar 
nog steeds geconfronteerd worden met talrijke vormen van discriminatie en segregatie en 
dat zij voor de meest elementaire levensbeslissingen de toestemming van een mannelijke 
voogd nodig hebben;

1. verwelkomt de toezeggingen die Saudi-Arabië heeft gedaan in verband met 
vrouwenrechten (toekenning van actief en passief stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2015, benoeming van vrouwen in de Shuraraad, invoering 
van een wet om vrouwen, kinderen en huispersoneel tegen misbruik te beschermen, 
toekenning van vergunningen waardoor vrouwen als jurist kunnen werken); vraagt de EU 
de dialoog met Saudi-Arabië over verdere hervormingen met het oog op meer 
gendergelijkheid en welzijn voor vrouwen voort te zetten;

2. verwelkomt de recente wetgeving die Saudische meisjes in privéscholen toelaat sport te 
beoefenen; betreurt dat meisjes in openbare scholen hiervan uitgesloten blijven;

3. verzoekt de Saudische regering een einde te maken aan de beperking van het vrije verkeer 
van vrouwen, met name het verbod op autorijden, alsook aan de beperking van hun 
arbeidskansen, rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures;

4. verzoekt de Saudische autoriteiten de strijd aan te binden met gedwongen huwelijken en 
huwelijken op erg jonge leeftijd, die een schending van de mensenrechten en een 
hinderpaal voor ontwikkeling zijn;

5. onderstreept dat 57% van de afgestudeerden aan de universiteiten in het land vrouwen 
zijn, maar dat slechts 18% van de Saudische vrouwen boven de 15 jaar een baan hebben, 
een van de laagste participatiecijfers in de wereld; vraagt dat meisjes dezelfde 
toegangskansen tot lager en middelbaar onderwijs krijgen als jongens;

6. herinnert de Saudische regering aan haar toezeggingen in het kader van het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het Verdrag 
inzake de rechten van het kind;

7. dringt bij de Saudische autoriteiten aan op een oplossing voor het probleem van het 
misbruik van vrouwelijk migrerend huispersoneel, waarvan de arbeidsomstandigheden 
vaak neerkomen op dwangarbeid of slavernij;

8. verzoekt de Saudische regering haar invloed als een van de leiders in de Islamitische en 
Arabische wereld aan te wenden om de integriteit, waardigheid en fundamentele rechten 
en vrijheden van vrouwen en meisjes te beschermen en te bevorderen.


