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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so ženske v Saudovi Arabiji še naprej izpostavljene številnim oblikam diskriminacije 
in segregacije v zasebnem in javnem življenju in ker morajo za najosnovnejše življenjske 
odločitve dobiti dovoljenje moškega skrbnika;

1. spodbuja zaveze, ki jih je Saudova Arabija sprejela v korist žensk (pravico voliti in biti 
voljene na občinskih volitvah 2015; imenovanje žensk v svet Šura; sprejetje zakona za 
zaščito žensk, otrok in delavk na domu pred zlorabo; podelitev licenc, ki ženskam 
dovoljuje opravljanje odvetniškega poklica); poziva EU, naj vodi dialog s Saudovo 
Arabijo v podporo nadaljnjim reformam za večjo enakost spolov in dobrobit žensk;

2. pozdravlja najnovejšo zakonodajo, ki savdskim dekletom dovoljuje, da se v zasebnih 
šolah ukvarjajo s športom; obžaluje, da to ne vključuje dekle v javnih šolah;

3. poziva savdsko vlado, naj odpravi omejitve glede prostega gibanja žensk, zlasti prepoved 
vožnje avtomobilov, in glede zaposlitvenih možnosti, pravnega statusa in zastopanja pred 
sodišči;

4. poziva savdske oblasti, naj se borijo proti prisilnim in zgodnjim porokam, ki predstavljajo 
kršitev človekovih pravic in ovirajo razvoj;

5. poudarja, da ženske predstavljajo 57 % savdskih univerzitetnih diplomantov, zaposlenih 
pa je le 18 % savdskih žensk, starejših od 15 leta, kar je ena najnižjih stopenj na svetu; 
poziva, da morajo imeti dekleta enake možnosti dostopa do osnovnega in srednješolskega 
izobraževanja kot fantje;

6. opominja savdsko vlado na njene zaveze iz Konvencije o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk in Konvencije o otrokovih pravicah;

7. poziva savdske oblasti, naj se lotijo vprašanja gospodinjskih pomočnic migrantk, ki so 
zlorabljene in živijo v razmerah, podobnih prisilnemu delu ali suženjstvu;

8. poziva savdsko vlado, naj kot ena od voditeljic islamskega in arabskega sveta uporabi svoj 
vpliv za zaščito in spodbujanje celovitosti, dostojanstva in temeljnih pravic in svoboščin 
žensk in deklet.


