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Your Excellency,

Please allow me to draw your attention to the case of Azza Soliman. 
She can be imprisoned solely for exercising her peaceful human rights work. 
Therefore, I call on you to immediately and unconditionally drop all charges 
against Azza Soliman and lift the travel ban and asset freeze orders against 
her. I also call on you to drop case 173 and revoke the travel bans and asset 
freezes against human rights defenders and human rights organizations. 
Finally, I urge you to drop the draconian NGO bill. 

Yours sincerely,

Azza Soliman is een Egyptische advocaat die zich op vreedzame 
wijze inzet voor slachtoffers van marteling en de rechten van vrou-
wen. De Egyptische autoriteiten arresteerden haar al verschillende 
keren en vallen haar geregeld lastig. Nu ligt ze weer onder vuur en 
kan 15 jaar gevangenisstraf krijgen voor verzonnen aanklachten. 
Bovendien heeft ze een reisverbod. ROEP DE PRESIDENT VAN 
EGYPTE OP ONMIDDELLIJK ALLE AANKLACHTEN TEGEN AZZA IN 
TE TREKKEN! Ze heeft niets misdaan.

Als je meedoet aan Amnesty’s spoedacties ontvang je maximaal twee keer per maand een 
e-mail wanneer iemand direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je de 
actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens 
om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

 JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN. 

  KOM IN ACTIE VOOR AZZA 
  SOLIMAN UIT EGYPTE 
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To President Abdel Fattah al-Sisi of Egypt,

Please allow me to draw your attention to the case of Azza Soliman. She can be imprisoned solely for exercising her peaceful 
human rights work. Therefore I call on you to drop all charges against her immediately and unconditionally and to lift the 
travel ban and asset freeze orders against her. 

I further urge you to drop case 173 and revoke the travel ban and asset freeze orders against human rights defenders 
and human rights organizations. And I call on you to drop the draconian NGO bill and amend the current law to be in 
line with Egyptian international and constitutional commitments to preserving the right to association.

Thank you for your attention.

Your sincerely,

Advocaat Azza Soliman zet zich in voor de rechten van vrouwen in haar land, en 
vooral voor slachtoffers van huiselijk geweld en verkrachting. Ook zet ze zich in om 
analfabetisme bij vrouwen tegen te gaan. Dat is de autoriteiten blijkbaar een doorn 
in het oog. Ze is al verschillende keren gearresteerd en wordt geregeld lastiggevallen. 
Desondanks zet Azza haar vreedzame mensenrechtenwerk voort. 

 MOGELIJK 15 JAAR CEL 

Azza Soliman is een van de ‘verdachten’ in een rechtszaak, bekend als Zaak 
173, tegen een groep mensenrechtenverdedigers die er onder meer van worden 
beschuldigd belasting te ontwijken en geld uit het buitenland te ontvangen.  
Ook zou Azza de goede naam van het land bezoedelen omdat ze beweert dat veel 
vrouwen in Egypte een groot risico lopen om te worden verkracht. Ze kan tot 15 jaar 
gevangenisstraf veroordeeld worden. 

Mensenrechtenactivisten komen in Egypte steeds meer onder druk te staan. Met 
een nieuwe wet wordt de speelruimte van mensenrechtenorganisaties nog kleiner.

 KOM IN ACTIE VOOR AZZA EN 
 ROEP DE EGYPTISCHE PRESIDENT 
 OP HAAR NIET TE VERVOLGEN. 
 TEKEN DE PETITIE! 

Stuur de petitie vóór 1 december 2017 naar:
Amnesty International 
Afdeling Mobilisatie en Actie 
Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam 

  TEKEN VOOR AZZA SOLIMAN UIT EGYPTE  
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