
WAT IS ER AAN DE HAND?
Wie: Waleed Abu al-Khair (Saudi-Arabië), advocaat
Wat: gearresteerd op 15 april 2014
Waarom: onder meer vanwege ‘ongehoorzaamheid aan  
de leider’, ‘het beledigen van de rechterlijke macht’ en  
‘het schaden van de reputatie van het land’
Straf: 15 jaar cel, 50.000 euro boete, 15 jaar reisverbod
Waarom schrijven we voor Waleed Abu al-Khair: omdat hij niets 
heeft misdaan; hij maakte gebruik van zijn recht 
op vrije meningsuiting

WALEED ABU AL-KHAIR
SCHRIJF VOOR ZIJN VRIJHEID

‘ Ik werd gevangengezet omdat ik de 
verdediging van de onderdrukten in 
mijn land op mij nam. Vergeet mij 
niet. Maar belangrijker nog: vergeet 
degenen die ik verdedigde niet.’ 
Waleed Abu al-Khair

WALEED: LANGE STRAF VOOR 
MENSENRECHTENADVOCAAT
Waleed Abu al-Khair is een vooraanstaande advocaat in  
Saudi-Arabië. Hij stond veel slachtoffers van mensenrechten-
schendingen bij. Bijvoorbeeld zijn zwager Raif Badawi, de blogger 
die tot tien jaar cel en duizend stokslagen is veroordeeld. 

Waleed werd al eerder gearresteerd. Dit gebeurde nadat  
hij bij hem thuis bijeenkomsten hield om over hervormingen te 
discussiëren. Ook werd hij aangeklaagd omdat hij de  
rechterlijke macht belachelijk zou hebben gemaakt. 

Sinds begin 2011 in de Arabische regio protesten uitbraken,  
voeren de Saudische autoriteiten een klopjacht op iedereen 
die kritiek uit. Een nieuwe antiterrorismewet maakt het mogelijk om 
mensen voor vage ‘vergrijpen’ lange tijd op te sluiten. Waleed was 
in 2014 de eerste die onder de nieuwe wet werd veroordeeld.  
Hij kreeg vijftien jaar cel, een boete van 200.000 rial (circa 
50.000 euro) en een reisverbod van vijftien jaar na zijn vrijlating. 
Als Waleed vrijkomt, is zijn dochtertje Joud inmiddels 16 jaar oud.

AMNESTY’S SCHRIJFMARATHON
Op 10 december, Internationale Dag van de Rechten van de 
Mens, vestigt Amnesty International wereldwijd de aandacht 
op mensen die jouw hulp nodig hebben. We doen dat met wat 
keer op keer zijn kracht bewijst: het schrijven van brieven.



Your Majesty,

In July 2014, Waleed Abu al-Khair was sentenced to 15 years in prison, 
a 15-year travel ban and a fine of 200.000 Saudi Arabian riyals. I call 
on you to release Waleed Abu al-Khair immediately and unconditionally 
as he is being held solely for the peaceful exercise of his rights to 
freedom of expression, association and assembly.

I also call on you to quash his conviction and prison sentence and to 
drop all charges against him. Furthermore, I urge you to ensure that 
Waleed Abu al-Khair is protected from torture and other ill-treatment, 
and that he is provided with any medical attention he may require. 
Finally, I call on you to stop the crackdown on activists and their use  
of social media in Saudi Arabia.

Yours sincerely,
(naam, adres)

Stuur je kaart naar:
Samar Mohammad Badawi
Al-Nahda Street, King Abdulaziz Road
PO Box 117377
Postal code 21391
Jeddah
Saudi-Arabië

Voorbeeldgroet

My thoughts are with you  
and your family. I admire your  
courage and hope that you  
will be released soon.

(Mijn gedachten zijn bij jou en je familie. 
Ik bewonder jouw moed en hoop dat je 
snel wordt vrijgelaten.)

ONZE OPROEP
We vragen de koning van 
Saudi-Arabië om Waleed 
Abu al-Khair onmiddellijk 
en onvoorwaardelijk vrij  
te laten.

STUUR JE BRIEF 
NAAR
His Majesty King Salman  
 Bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two  
 Holy Mosques
Office of His Majesty 
 the King
Royal Court, Riyadh
Saudi-Arabië

GROETENKAART
Jouw steun is voor Waleed 
Abu al-Khair erg 
belangrijk. Aanmoedigin-
gen van waar ook ter 
wereld zullen hem enorm 
goeddoen. 

Stuur geen religieuze 
kaart. Noem Amnesty niet, 
want dat kan Waleed in 
gevaar brengen. Jouw 
adres kun je wel 
vermelden. De kaarten 
zullen via zijn vrouw 
Samar aan Waleed worden 
gegeven.

Zie www.amnesty.nl/schrijfmarathon  
voor alle schrijfacties.


