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Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechtensituatie in Bahrein, met 

name de zaak van Nabeel Rajab  

(2018/2755(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn eerdere resoluties van 6 februari 2014 over Bahrein, met name de zaak van 

Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif1, van 9 juli 2015 over Bahrein, 

met name de zaak van Nabeel Rajab2, van 4 februari 2016 over Bahrein: de zaak van 

Mohammed Ramadan3, van 7 juli 2016 over Bahrein4 van 16 februari 2017 over executies 

in Koeweit en Bahrein5, en van 3 oktober 2017 over het aanpakken van de steeds 

beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden6, 

– gezien de verklaringen van de woordvoerder van de Europese Dienst voor extern optreden 

van 17 juni 2015 over de veroordeling van de secretaris-generaal van Al-Wefaq, Ali 

Salman, in Bahrein, van 11 juli 2017 over de veroordeling van de heer Nabeel Rajab door 

een Bahreinse rechtbank en van 6 juni 2018 over de veroordeling van de heer Nabeel 

Rajab, Bahreins mensenrechtenactivist, 

– gezien de verklaring van 22 november 2017 van de voorzitter van zijn Subcommissie 

mensenrechten, 

– gezien de bijeenkomst van de informele werkgroep van de EU en Bahrein voor de 

mensenrechten van 15 mei 2018, 

– gezien de verklaring van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Zeid 

Ra'ad Al Hussein, over de situatie in Bahrein van 11 september 2017, 

– gezien de verklaring van het VN-Comité tegen Foltering van 12 mei 2017, 

– gezien de in februari 2002 aangenomen Bahreinse grondwet, met name hoofdstuk 3, 

gezien artikel 364 van het Bahreinse wetboek van strafrecht en de Bahreinse wet op het 

staatsburgerschap van 1963, 

– gezien het verslag van de Bahreinse onafhankelijke onderzoekscommissie van november 

2011, 

– gezien de EU-richtsnoeren over mensenrechtenactivisten, over mensenrechtendialogen 

met derde landen, over de doodstraf, over foltering, en over vrijheid van meningsuiting 

online en offline, 

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966, het 

                                                 
1 PB C 93 van 24.3.2017, blz. 154. 
2 PB C 265 van 11.8.2017, blz. 151. 
3 PB C 35 van 31.1.2018, blz. 42. 
4 PB C 101 van 16.3.2018, blz. 130. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0044. 
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0365. 
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Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing, het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Arabisch Handvest voor de 

rechten van de mens, die allemaal door Bahrein zijn ondertekend, 

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948, en met name 

artikel 15, 

– gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het Hoge Hof van Beroep van Bahrein op 5 juni 2018 heeft beslist om de 

gevangenisstraf van vijf jaar voor de prominente mensenrechtenactivist Nabeel Rajab te 

handhaven wegens "het verspreiden van valse geruchten in tijden van oorlog" (artikel 133 

van het Bahreinse wetboek van strafrecht), "de belediging van een buurland" (artikel 215) 

en de "belediging van een wettelijk orgaan" (artikel 216) in verband met tweets die hij 

heeft verstuurd over vermeende foltering in de Jaw-gevangenis van Bahrein en de 

luchtaanvallen van de door Saudi-Arabië geleide coalitie in Jemen; overwegende dat deze 

aanklachten zijn gebaseerd op bepalingen waarbij het recht op vrijheid van meningsuiting, 

dat is beschermd op grond van artikel 19 van het door Bahrein in 2006 geratificeerde 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, strafbaar wordt gesteld; 

overwegende dat de heer Rajab nu naar verwachting in laatste instantie beroep zal 

instellen bij het Hof van Cassatie van Bahrein; 

B. overwegende dat de heer Rajab deze maand vrijgelaten had moeten worden na het 

uitzitten van een gevangenisstraf van twee jaar, in vernederende 

gevangenisomstandigheden die neerkomen op mishandeling, op grond van tv-interviews 

die hij in 2015 en 2016 had gegeven over beperkingen van de persvrijheid in Bahrein; 

overwegende dat Nabeel Rajab vóór zijn willekeurige arrestatie in juni 2016 al een 

reisverbod had gekregen en een gevangenisstraf van twee jaar uitzat tussen 2012 en 2014 

in verband met de uitoefening van zijn recht op vrijheid van meningsuiting en 

vergadering; overwegende dat de VN-werkgroep voor willekeurige detentie in 2013 

oordeelde dat hij willekeurig gevangen was genomen als medeaanvoerder en -organisator 

van demonstraties in Bahrein; overwegende dat hij het slachtoffer van oneerlijke 

processen is geweest; 

C. overwegende dat Nabeel Rajab, in aanvulling op deze nieuwe straf van vijf jaar, mogelijk 

nog langer in de gevangenis zal moeten blijven in verband met maar liefst 14 andere, niet 

afgehandelde zaken waarin de regering hem naar verluidt nog wil laten berechten, onder 

meer in verband met bijkomende aanklachten wegens "het verspreiden van valse berichten 

en verklaringen en verraderlijke geruchten die het prestige van de staat ondermijnen"; 

overwegende dat de regering hem bovendien op 12 september 2017 heeft beschuldigd 

wegens "het verspreiden van valse berichten", "het aanzetten tot haat tegen het regime" en 

"het aanzetten tot niet-naleving van het recht" via sociale media; 

D. overwegende dat de heer Rajab heeft geleden door de slechte omstandigheden in de 

gevangenis, die zijn lichamelijke gezondheid ernstig hebben aangetast; overwegende dat 

zijn familie ook heeft meegedeeld dat hij als straf elke dag gedurende 23 uur in zijn cel 

moet blijven, waardoor zijn gezondheid met de tijd ernstig verslechtert; overwegende dat 

de gevangenisdirectie naar verluidt blijkbaar de medische behandeling van de heer Rajab 

bewust heeft bemoeilijkt; 
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E. overwegende dat de zaak van Nabeel Rajab een symbool is geworden voor 

mensenrechtenactivisten en eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting in Bahrein, en 

dat deze zaak ingaat tegen de toezeggingen die de regering van Bahrein zelf heeft gedaan; 

overwegende dat hij slechts een van meerdere personen is die geconfronteerd worden met 

willekeurige opsluiting en vervolging omdat zij gebruikmaken van de vrijheid van 

meningsuiting en vergadering; 

F. overwegende dat het VN-Comité tegen Foltering in mei 2017 de talrijke en consequente 

aantijgingen aan de orde heeft gesteld van wijdverspreide praktijken van foltering en 

mishandeling van personen die van hun vrijheid zijn beroofd, met name van diegenen die 

werden gearresteerd op beschuldiging van terrorisme, en zijn ernstige bezorgdheid heeft 

geuit over de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja, Naji Fateel, Hussain Jawad, 

Abdulwahab Hussain en Abduljalil al-Singace; 

G. overwegende dat het aantal terechtstellingen en doodvonnissen aanzienlijk is gestegen 

nadat in februari 2017 een moratorium van zeven jaar werd doorbroken, tegen de 

achtergrond van aanhoudende berichten van foltering en mishandeling; overwegende dat 

Bahrein opnieuw burgers voor militaire rechtbanken is gaan berechten, na een 

grondwetswijziging die in april 2017 is goedgekeurd; overwegende dat de autoriteiten 

arrestatie- en onderzoeksbevoegdheden aan het Nationaal Veiligheidsagentschap heeft 

teruggegeven, ondanks de folteringen en mishandelingen uit het verleden; 

H. overwegende dat de situatie in Bahrein kritiek is geworden wat de vrijheid van 

meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering betreft; overwegende dat de hardere 

onderdrukking van mensenrechtenactivisten en vreedzame opposanten zich uit in 

gevangenisstraffen, verbanning, reisverbod, het afnemen van het staatsburgerschap of 

ernstige bedreigingen en intimidatie op grond van hun vreedzame activiteiten; 

I. overwegende dat de Raad van vertegenwoordigers en de Shura-raad Bahrein een wijziging 

hebben goedgekeurd van de wet op de uitoefening van politieke rechten, waardoor 

politieke deelname op onafhankelijke basis aan de verkiezingen van 2018 onmogelijk zal 

worden; 

J. overwegende dat in 2016 de grootste politieke oppositiebeweging van Bahrein, Al-Wefaq, 

is opgeheven, dat haar tegoeden werden bevroren en dat haar website in Bahrein werd 

geblokkeerd, door het regime van Bahrein; overwegende dat de hoofdzetel van de 

groepering werd ingenomen, en dat de groepering werd aangeklaagd wegens 

"voortdurende minachting voor de grondwet van het Koninkrijk en betwisting van haar 

legitimiteit" en "oproepen tot buitenlandse inmenging", alsook wegens "verspreiding van 

geweld en steun aan terroristische organisaties"; 

K. overwegende dat een Bahreinse rechtbank op 31 mei 2017 de ontbinding van de Bahreinse 

oppositiegroep National Democratic Action Society (Waad) heeft bevolen; overwegende 

dat het Hoge Hof van Beroep van Bahrein op 26 oktober 2017 de uitspraak van het hof 

van beroep om de Waad te ontbinden, heeft bevestigd; 

L. overwegende dat het Hoge Strafhof van Bahrein op 15 mei 2018 het staatsburgerschap 

van 115 personen heeft ingetrokken, tegen de achtergrond van meldingen van foltering en 

niet-eerbiediging van een behoorlijke rechtsgang in een oneerlijk massaproces; 
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overwegende dat de dreiging van het afnemen of het feitelijk afnemen van het 

staatsburgerschap als politiek onderdrukkingsmiddel wordt gehanteerd; overwegende dat 

het staatsburgerschap talrijke personen in Bahrein is ontnomen, hoofdzakelijk personen uit 

het sjiitische gedeelte van de bevolking, onder wie ook kinderen, rechtstreeks in strijd met 

artikel 15 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens en artikel 7 van het 

Verdrag inzake de rechten van het kind; 

M. overwegende dat sinds de protesten van 2011 en naar aanleiding van de conclusies van het 

verslag van de Bahreinse onafhankelijke onderzoekscommissie een aantal interne organen 

is opgericht om misbruik door de overheid te monitoren, maar dat deze niet voldoende 

onafhankelijk en doeltreffend zijn; overwegende dat de ontoereikende onafhankelijkheid 

van deze organen naar verluidt tot een gebrek aan verantwoordingsplicht bij de regering 

en veiligheidstroepen van Bahrein leidt; overwegende dat dit een cultuur van 

straffeloosheid heeft bevorderd, die inspanningen voor democratische hervormingen 

ondermijnt en het land nog verder destabiliseert; 

N. overwegende dat de EU het voor de bevordering van de mensenrechten en het aanpakken 

van mensenrechtenschendingen als een van haar hoofdprioriteiten beschouwt om een 

nauwe samenwerking tot stand te brengen met het maatschappelijk middenveld en 

mensenrechtenactivisten in derde landen; 

1. roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle personen die uitsluitend wegens hun 

vreedzame mensenrechten- en politieke activiteiten worden vastgehouden; roept op tot de 

beëindiging van alle uitingen van geweld, pesterijen en intimidatie, ook op gerechtelijk 

niveau, en van de censuur van mensenrechtenactivisten, politieke tegenstanders, betogers, 

actoren uit het maatschappelijk middenveld en hun familieleden binnen en buiten het land 

door de overheidsinstanties, veiligheidstroepen en -diensten; veroordeelt de voortdurende 

onderdrukking van fundamentele democratische rechten, met name vrijheid van 

meningsuiting, vereniging en vergadering, politiek pluralisme, vreedzaam protest en de 

rechtsstaat in Bahrein; 

2. dringt aan op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de heer Rajab en op de 

intrekking van alle resterende aanklachten tegen hem, en doet een beroep op de 

autoriteiten om, in afwachting van zijn vrijlating, te waarborgen dat hij niet wordt 

gefolterd, noch op andere manieren wordt mishandeld, en dat hij regelmatig toegang heeft 

tot zijn familie, de advocaten van zijn keuze en passende gezondheidszorg; veroordeelt de 

detentie van Nabeel Rajab, die in strijd is met onder meer zijn recht op vrijheid van 

meningsuiting en op bewegingsvrijheid; 

3. roept de autoriteiten van Bahrein op zich te houden aan hun internationale verplichtingen 

en hun verbintenissen inzake de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden en een veilige en stimulerende omgeving te garanderen voor 

mensenrechtenactivisten en critici van de autoriteiten, ook in het kader van de 

verkiezingen van 2018, waarin het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en 

vreedzame vergadering wordt gewaarborgd; herinnert de regering van Bahrein aan haar 

verantwoordelijkheid om de beveiliging en veiligheid van al haar burgers te waarborgen, 

ongeacht hun politieke standpunten, hun lidmaatschap van een politieke partij of hun 

politieke overtuiging; 
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4. betreurt de slechte omstandigheden in de gevangenissen en het gebruik van foltering door 

beveiligings- en gevangenispersoneel in Bahrein; dringt er bij de Bahreinse autoriteiten 

zich te onthouden van elke vorm van foltering of wrede en onterende behandeling van 

gedetineerden, alle beschuldigingen van schending van grondrechten van gevangenen en 

foltering grondig te onderzoeken, en de daders voor het gerecht te brengen; 

5. herinnert de Bahreinse autoriteiten eraan dat artikel 15 van het Verdrag tegen foltering en 

andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, verbiedt dat 

verklaringen die door foltering zijn verkregen, tijdens een proces als bewijs worden 

gebruikt; vraagt de onmiddellijke ratificatie door Bahrein van het Facultatief Protocol bij 

het Verdrag tegen foltering; 

6. veroordeelt met klem het grote aantal doodvonnissen in het land en pleit voor een officieel 

moratorium op alle terechtstellingen; dringt erop aan alle terdoodveroordelingen te 

herzien, om te waarborgen dat de internationale normen bij de desbetreffende processen in 

acht zijn genomen; 

7. roept de autoriteiten op de grondwet te wijzigen om het voeren van militaire rechtszaken 

tegen gewone burgers af te schaffen; 

8. veroordeelt dat het staatsburgerschap op grote schaal wordt afgenomen als vergelding en 

dringt er bij de Bahreinse autoriteiten op aan het besluit te herroepen en de internationale 

verplichtingen na te komen en de internationale normen na te leven; 

9. roept de Bahreinse autoriteiten op het reisverbod tegen mensenrechtenactivisten 

onmiddellijk op te heffen en dringt erop aan dat de autoriteiten onder alle omstandigheden 

garanderen dat mensenrechtenactivisten in Bahrein hun legitieme 

mensenrechtenactiviteiten ongestoord kunnen uitvoeren, in binnen- en buitenland, zonder 

daarbij te worden belemmerd, geïntimideerd of lastiggevallen; 

10. spoort de regering van Bahrein aan te streven naar stabiliteit door middel van 

hervormingen en een inclusief verzoeningsproces in een kader waarin legitieme en 

vreedzame politieke grieven vrij uitgedrukt kunnen worden, in het bijzonder in het licht 

van de komende verkiezingen voor de Raad van vertegenwoordigers die gepland staan 

voor oktober 2018; veroordeelt in dit verband de aanvallen op de oppositie en het 

maatschappelijk middenveld in Bahrein, met inbegrip van de opheffing van 

oppositiebeweging Al-Wefaq, de ontbinding van de oppositiegroep Waad en de uitsluiting 

van deelname aan de komende verkiezingen die geldt voor de leden van deze ontbonden 

groeperingen; is van mening dat deze acties indruisen tegen de beginselen van 

democratisch pluralisme en vrije en eerlijke verkiezingen en in strijd zijn met 

internationale overeenkomsten en de grondwet van Bahrein; roept alle partijen op een 

echte nationale dialoog te starten om een nieuwe impuls te geven voor een vreedzaam en 

zinvol proces van nationale verzoening; 

11. vraagt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Europese Dienst voor extern optreden, de 

Raad en de lidstaten problemen in verband met de schending van mensenrechten in 

Bahrein systematisch aan te kaarten en te overwegen gerichte maatregelen vast te stellen 

tegen de verantwoordelijken voor ernstige mensenrechtenschendingen; 
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12. dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan naar Bahrein te blijven verwijzen in de 

verklaringen van de EU en de lidstaten bij punt 4 in de komende zittingen van de 

VN-Mensenrechtenraad; 

13. roept de regering van Bahrein op samen te werken met de speciale VN-rapporteurs (met 

name voor foltering, vrijheid van vergadering, vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging, onafhankelijke rechters en advocaten en mensenrechtenactivisten) en 

een vaste uitnodiging aan hen te richten; dringt er bij de autoriteiten van Bahrein op aan 

internationale ngo's en journalisten vrije toegang tot Bahrein te verlenen, ook voor 

contacten met gedetineerde mensenrechtenactivisten; 

14. betreurt dat bewakingstechnologieën door Europese bedrijven naar Bahrein worden 

uitgevoerd, en benadrukt dat de EU-instanties voor uitvoercontrole rekening moeten 

houden met criteria op het gebied van mensenrechten vooraleer een uitvoercertificaat naar 

een derde land af te geven; verzoekt alle EU-lidstaten de EU-gedragscode betreffende 

wapenuitvoer strikt in acht te nemen, en met name alle leveringen stop te zetten van 

wapens en bewakings- en inlichtingenapparatuur en -materiaal die door Bahrein kunnen 

worden gebruikt voor de voortdurende onderdrukking van de mensenrechten; 

15. betreurt dat Bahrein herhaaldelijk heeft geweigerd een officiële delegatie van de 

Subcommissie mensenrechten te ontvangen; verzoekt de Bahreinse autoriteiten een 

officiële delegatie van leden van het Europees Parlement een werkbezoek te laten brengen 

aan het land om overheidsautoriteiten en vertegenwoordigers van het maatschappelijk 

middenveld te ontmoeten; 

16. betreurt dat de Chaillot-prijs van de EU-delegatie voor de bevordering van de 

mensenrechten in de regio van de Samenwerkingsraad van de Golf in 2014 is toegekend 

aan het nationaal instituut voor de mensenrechten van Bahrein, dat meermaals de 

mensenrechtenschendingen door de regering van Bahrein, waaronder de gevangenschap 

van Nabeel Rajab, heeft vergoelijkt; 

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 

zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en de parlementen van de lidstaten, de regering 

en het parlement van het Koninkrijk Bahrein en de leden van de Samenwerkingsraad van 

de Golf; wenst dat deze resolutie wordt vertaald in het Arabisch. 

 


