12 november 2015
SCHRIFTELIJKE VRAAG
van
Volksvertegenwoordiger, An Capoen
aan
de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, Didier Reynders
betreffende
DE AANSTELLING VAN FAISAL BIN HASSAN TRAD ALS VOORZITTER VAN DE UNHRC

In juni van dit jaar werd de Saoediër Faisal Bin Hassan Trad, voormalig ambassadeur in België,
aangesteld als hoofd van de VN-mensenrechtenraad in Genève. Deze keuze is op zijn minst
opmerkelijk te noemen. Naast de afzijdige rol van Saoedi-Arabië in de recente
vluchtelingencrisis neemt het land het ook niet al te nauw met de mensenrechten.
Naast het verbod voor vrouwen om met de auto te rijden, de duizenden migranten die er werken
als goedkope arbeidskrachten (zeg maar slaven) en de mogelijkheid in het strafrecht om
stokslagen te krijgen voor blasfemie, overspel en ‘hekserij’ is het land ook berucht voor het
veelvuldig toepassen van de doodstaf.
Zo heeft de zaak van Raif Badawi, een Saoedische blogger en mensenrechtenactivist, al
wereldwijd aandacht gekregen. Desondanks weerhield dat blijkbaar de internationale politieke
gemeenschap er niet van om de leiding van de VN-mensenrechtenraad aan Saoedi-Arabië te
geven. Hiermee ondermijnt de UNHRC volgens mij haar eigen geloofwaardigheid en
bovendien haar slagkracht.
Vandaar heb ik volgende vragen tot u:
•

•

•

•
•

Wat is het standpunt van België en bij uitbreiding van de Europese Unie op de aanstelling van
een voorzitter die stelt dat dat mensenrechten “ondergeschikt zijn aan de sharia” en
homovriendelijke wetgeving “een flagrante en onaanvaardbare inmenging in binnenlandse
aangelegenheden”?
Hoe is deze aanstelling verlopen? Is dit een interne beslissing van de VN of hebben de aparte
lidstaten hierin hun zeggenschap? Zo ja, wat was het standpunt van België en bij de uitbreiding
de Europese Unie hierin?
Denkt U dat de aanstelling van een Saoedisch voorzitter een kans is voor de internationale
gemeenschap om mensenrechten verder uit te werken in Saoedi-Arabië? Zo ja, hoe zit U dit
concreet?
Wat is de laatste stand van zaken betreft de zaak van Raif Badawi? Onderneemt de Europese
gemeenschap nog verdere pogingen te pleiten voor zijn zaak?
Laatste vraag, in 2015 leverde ons land een bijdrage van €800 000 aan de OHCHR, voor onze
bijdrage in 2016 zijn er nog geen kredieten vastgelegd. Zal deze benoeming haar weerslag
hebben op een eventuele vrijwillige bijdrage van de regering?
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