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Vrouwen in Saoedi-Arabië

De noodzaak om gendergelijkheid uit te
breiden en vrouwen in Saoedi-Arabië meer
invloed te geven, is een van de voornaamste
prioriteiten van het in 2016 goedgekeurde
hervormingsplan Vision 2030. Deze
doelstelling gaat hand in hand met art. 8 van
onze Basiswet: “Het bestuur in Saoedi-Arabië
is gebaseerd op gerechtigheid, overleg en
gelijkheid in overeenstemming met de
islamitische wet”

Er is geen regelgeving die vrouwen ervan
weerhoudt een leidinggevende positie of
besluitvormende rol te bekleden in de privé-
of openbare sector. Integendeel, de regering
benadrukt het feit dat “verdienste de basis
vormt voor het selecteren van werknemers.”
Saoedische vrouwen bekleden leidinggevende
posities in zakelijke conglomeraten en
financiële instellingen, in ziekenhuizen,
onderzoekscentra, universiteiten, media, en
bij culturele en sportactiviteiten. Het
Koninkrijk wil de aandeel van vrouwen in de
actieve beroepsbevolking zien stijgen van 22%
naar 30% tegen 2030. Deelname aan het
politiek en openbaar leven in Saoedi-Arabië is
het recht van iedere burger (vrouw of man)
door hun bijdrage aan de besluitvorming en
de verkiezingen.

De status van vrouwen in het algemeen is
door de jaren heen zeer sterk verbeterd in
Saoedi-Arabië en het Koninkrijk heeft onlangs
nieuwe wetten en regelgeving aangenomen
met betrekking tot de zelfbeschikking van
vrouwen. We kijken ernaar uit om nog grotere
vooruitgang te boeken op dit gebied in een
tempo dat onze waarden weerspiegelt.

Abdulrahman S. Alahmed 
Ambassadeur en Hoofd van de Missie bij de 

Europese Unie

Het traject van vrouwenrechten in Saoedi-Arabië

Update van de Missie van Saoedi-Arabië bij de Europese Unie

Saoedi-Arabië heeft de afgelopen
weken veel kritiek te verduren
gekregen naar aanleiding van de
verkiezing van het Koninkrijk als lid
van de VN-commissie inzake de positie
van de vrouw. De verkiezing als lid van
de VN-commissie zou moeten worden
beschouwd als een vorm van
erkenning voor de vooruitgang die het
Koninkrijk tot nu geboekt heeft op het
gebied van gendergelijkheid.

In realiteit heeft Saoedi-Arabië veel
vooruitgang geboekt op het gebied van
vrouwenrechten en blijft het stappen
ondernemen om de invloed van
vrouwen in de Saoedische maatschappij
te vergroten. De Saoedische wet maakt
op heel wat domeinen geen
onderscheid tussen vrouwen en
mannen. Vrouwen en mannen hebben
dezelfde rechten met betrekking tot
eigendom van onroerende goederen,
werkgelegenheid, toegang tot
onderwijs en opleiding, ouderlijk gezag
over kinderen, hun keuze van
echtgeno(o)t(e), politiek engagement,
kiesrecht, verkiesbaarheid en deelname

in de besluitvormingsprocessen.
Hoewel er nog geen absolute
gendergelijkheid werd bereikt in de
Saoedische politiek, zijn we de
afgelopen vijf jaar er sterk op
vooruitgegaan. Sedert vrouwen zich in
2015 voor het eerst verkiesbaar konden
stellen, zetelen er reeds 18 vrouwen in
gemeenteraden. Daarnaast nemen 30
vrouwen actief deel in de Shura-raad,
die een belangrijke rol speelt bij het
adviseren van de Hoeder van de Twee
Heilige Moskeeën, Koning Salman bin
Abdulaziz.

Er moet aanvaard worden dat
ingrijpende maatschappelijke
veranderingen er niet van vandaag op
morgen komen. Dit werd al vaak
aangetoond ook in andere landen, maar
het Koninkrijk is op de goede weg. Deze
laatste benoeming als lid van de VN-
Commissie inzake de positie van de
vrouw kan het proces alleen verder
versnellen.
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Vrouwen in het onderwijs
• 49% van het totale aantal studenten (4,3 miljoen) in het

algemeen onderwijs zijn vrouwelijk.
• Er zijn meer vrouwelijke studenten in middelbare

scholen en aan de universiteit in Saoedi-Arabië dan er
mannelijke studenten zijn.

Vrouwen op het werk
• 40% van de banen in de openbare sector worden

ingevuld door vrouwen
• Saoedische vrouwen kunnen werken in rechtbanken en

kunnen een vergunning krijgen om het beroep van
advocaat te beoefenen. Veel vrouwelijke advocaten
hebben hun eigen advocatenkantoren opgericht.

• Drie Saoedische vrouwen werden onlangs benoemd als
hoofd van de effectenbeurs van het land, de Arabische
Nationale Bank en de Saoedisch-Amerikaanse bank
(SAMBA).

• De hoofdredacteur van de belangrijkste Engelstalige
krant, Saudi Gazette, is een vrouw.

• Vrouwen worden beschermd door de wettelijke garantie
op een gelijke verloning voor gelijk werk

Vrouwen in parlementaire commissies en gemeenteraden 
• 20% van de leden van de parlementaire Shura-raad zijn

vrouwen (30 op 150).
• In de Saoedisch-Europese parlementaire

vriendschapscommissie zetelen vier Saoedische vrouwen.
• 81% van de (stemgerechtigde) Saoedische vrouwen

namen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2015.
• 18 vrouwen werden verkozen als gemeenteraadsleden

tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Vertegenwoordiging van vrouwen in internationale 
organisaties
• Saoedische vrouwen vertegenwoordigen vaak hun 

regering op regionaal en internationaal niveau, als leden 
van de lokale diplomatieke missies of delegaties. 

• Er zijn ongeveer 300 gekwalificeerde Saoedische vrouwen 
tewerkgesteld in de Saoedische diplomatieke diensten.

• Saoedische vrouwen bekleden leidinggevende posities in 
internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de 
Organisatie voor Islamitische Samenwerking, de Liga van 
Arabische Staten en de Samenwerkingsraad van de Golf.

Een prominente rol voor vrouwen in de Saoedische 

samenleving

Internationale pleitbezorgster voor de vrouwen, Thoraya Obeid is een

pionierster op het gebied van vrouwenrechten in Saoedi-Arabië

1963: Ontving een beurs van de overheid om aan een universiteit in de Verenigde Staten te studeren.

1975: Begon te werken voor de VN Economische en Sociale
Commissie voor West-Azië, en in 1993 werd zij
plaatsvervangend secretaris-generaal

2000: Benoemd tot uitvoerend bestuurster van het
VN-Bevolkingsfonds – de eerste Saoedische burger aan
het hoofd van een VN-orgaan.

2013-2016: Benoemd tot de Shura-raad door de
Hoeder van de Twee Heilige Moskeeën, Koning
Salman bin Abdulaziz

“Er zijn belangrijke kwesties zoals de werkgelegenheid van jongeren
onder 30, die 60 procent uitmaken van de bevolking, en een inkomen
voor gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd... We moeten onze
broeders betrekken bij de besprekingen en de formulering van
aanbevelingen omdat we gezamenlijk burgers zijn van ons land.”
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“Ik ben alles in mijn leven verschuldigd aan mijn ouders, familie en mijn 
land, Saoedi-Arabië, waar ik onvoorstelbaar veel van hou... De 

Saoedische Koning heeft zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van ons 
geliefde land en haar mensen. Onze Saoedische jeugd beschikt over alle 
potentieel voor succes, maar alleen als leidinggevenden zorgen voor het 

juiste kader en een passende ondersteuning.”
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2008: Werd faculteitsmedewerker aan de Universiteit van
Californië, San Diego en is directeur van het UCSD's Center of
Excellence in Nanomedicine

2009: Dr Al-Mutairi ontving de hoogste onderscheiding voor
wetenschappelijke innovatie in de Verenigde Staten voor haar
project: Chemically Amplified Response Strategies for Medical
Sciences (Chemisch versterkte responsstrategieën voor
medische wetenschappen).

Dr. Almutairi is de uitvindster van een nieuwe technologie
waarmee medische ingrepen kunnen worden gedaan in het
menselijk lichaam door middel van licht, zonder chirurgische
ingreep.

Dr Ghada Almutairi is de trots van de hele natie die de wereld

van de gezondheidszorg zal veranderen

Het succes van Saoedische vrouwen in cijfers
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Haifaa al-Mansour
Een Saoedische regisseuse. Haar film “Wadjda” werd
op vele filmfestivals en in bioscopen over de hele
wereld vertoond.

Mevr. Lubna Al-Olayan
De eerste Saoedische vrouw die werd verkozen tot
bestuurslid van de Saudi Hollandi Bank. Ze staat aan
het hoofd van Olayan Investments Company
Establishment, het moederbedrijf van de Olayan
Group als Chief Executive Officer (40 bedrijven).
Volgens het tijdschrift Arab Business Economy was zij
in 2011 de op één na machtigste vrouw in de top 100
van Arabische vrouwen.

Prinses Reema bint Bander Bin Sultan
Vice-voorzitter van de General Authority of Sport
(vrouwenafdeling). Zij werd vermeld in de 2014
Forbes-lijst van “200 machtigste Arabische vrouwen”
en “Machtigste Arabische vrouwen in Saoedi-Arabië”.

Mevr. Rasha Al Hoshan
Oprichtster en algemeen directeur van Rasha Al
Hoshan Exhibitions and Museums Design Company
(één van de grootste bedrijven op het gebied van
interieurdesign in het Koninkrijk), werd twee keer
vermeld in de Forbes-lijst voor Arabische
zakenvrouwen, zowel in 2012 als 2014

Prinses Adelah Bint Abdullah bin Abdulaziz
Mede-oprichtster en voorzitster van Sanad Children’s
cancer Support Society ter ondersteuning van
kinderen met kanker en vice-voorzitster van de Koning
Abdul Aziz vrouwencommissie

Hind Al-Zahid
De eerste Saoedische vrouw tewerkgesteld als
uitvoerend bestuurster en directielid van Dammam
Airports.

Dr. Lama Al-Sulaiman
De eerste Saoedische vrouw verkozen in de Raad van
bestuur van de Kamer van koophandel en industrie
van Jeddah (in 2009).

Mevr. Anji Al Jaroudi
Een van de eerste Saoedische vrouwen die een
leidinggevende positie bekleedde bij banken (Banque
Saudi Fransi).

Dr. Maha Al-Muneef
Lid van de American Academy of Pediatrics,
Hoogleraar kindergeneeskunde aan de Koning Saud
Universiteit voor gezondheidswetenschappen en
oprichtster & uitvoerend bestuurster van het National
Family Safety-programma.

Dr. Suad Bin Amer
Oprichtster en co-voorzitster van de Zahra
borstkankervereniging.

Mevr. Sarah Al Attar
De eerste Saoedische vrouw die deelnam aan de
Olympische spelen.

Mevr. Aseel Al-Shuhail
De eerste Saoedische vrouw die zetelde in het Comité
voor de rechten van het kind in Genève.

Mevr. Raha Muharrak
De eerste Saoedische vrouw die de top van Mount
Everest heeft bereikt.

Mevr. Samar Fattani
De eerste Saoedische vrouw in de mediasector. Ze
heeft 30 jaar in het Saoedische ministerie van
informatie als hoofd van de Engelse afdeling en als
presentatrice bij Radio Jeddah gewerkt.

Mevr. Lama Aggad
Oprichtster van Al Multaka Trade Establishment en Al
Multaka Ladies Center, een centrum gespecialiseerd in
cultuur, kunst en sociale zaken van Saoedische
vrouwen.

Mevr. Budour Al-Sudairy
Een Saoedische kunstenares, wiens werk “Candy for
the Rich, Nourishment for the Poor” (Snoep voor de
rijken, voedsel voor de armen) werd tentoongesteld
op internationale tentoonstellingen in het Verenigd
Koninkrijk en Italië.

Dr. Laila Al Bassam
Professor in kleding en textiel op het departement
Fashion Design aan de Prinses Noura bint Abdul
Rahman Universiteit.

Mevr. Hanadi al-Hindi
De eerste vrouwelijke boordcommandant in Saoedi-
Arabië.

Hare Excellentie Dr. Noura Al Fayez
Eerste viceminister van onderwijs.

Meer Saoedische vrouwen die de top hebben bereikt

http://www.ksamissioneu.net/
mailto:contact@ksamissioneu.net

