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Your Excellency,

Amnesty International obtained reports that Saudi Arabian women 
rights activists, some of who are in detention since May 2018, 
have been subjected to torture. I call on you to protect these 
activists from torture and other forms of ill-treatment and to allow 
immediate access for independent monitors to investigate the 
allegations of torture, ill-treatment and sexual harassment. In 
addition, I urge you to immediately and unconditionally release 
detained human rights defenders who are being held solely for 
their peaceful human rights work.

Yours sincerely,

In Saudi-Arabië zitten activisten vast omdat ze actievoerden voor 
vrouwenrechten. In de gevangenis zijn tien van hen gemarteld 
en seksueel geïntimideerd. Een vrouw kreeg te horen dat naaste 
familieleden waren overleden. Pas een maand later hoorde ze dat dit 
een leugen was. Twee anderen werden gedwongen elkaar te zoenen. 
Ook kregen vrouwen elektrische schokken toegediend. Protesteer en 
roep de Saudische koning op de vrouwen onmiddellijk vrij te laten!

Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. Vul je je e-mailadres wel in, dan 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 deze actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. We gaan 
zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy. 
We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de autoriteiten. Jouw e-mailadres wordt niet doorgegeven.

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl
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To: King Salman bin Abdul Aziz al-Saud

Your Excellency,

Amnesty International obtained new reports that a group of Saudi Arabian women rights activists who have been in 
arbitrary detention since May 2018, have been subjected to physical and psychological torture. The allegations include 
electrocution, sexual harassment, forced kissing and other forms of psychological and physical torture.
 
I call on you to protect the human rights defenders from torture and other forms of ill-treatment and to allow immediate 
access for independent monitors to investigate the allegations of torture, other ill-treatment and sexual harassment.

In addition, I urge you to immediately and unconditionally release detained human rights defenders who are being held 
solely for their peaceful human rights work. 

Thank you for your attention to this urgent matter.

Yours sincerely,

Vrouwen hebben in Saudi-Arabië niet dezelfde rechten als mannen. Ze hebben 
altijd toestemming van hun mannelijke voogd nodig als zij willen reizen, werken 
of studeren. En pas sinds kort mogen ze autorijden. Maar de activisten die voor dit 
recht streden, hebben hier niet van kunnen profiteren. Ze zitten in de gevangenis. 
Sommigen zijn daar zelfs gemarteld. 

  WREDE AUTORITEITEN 
De wreedheid van de Saudische autoriteiten kent geen grenzen. Een vrouw kreeg 
te horen dat naaste familieleden waren overleden. Pas een maand later hoorde ze 
dat dit een leugen was. Dit is een uiterst gemene pesterij. Twee anderen vrouwen 
werden gedwongen elkaar te zoenen. Ook kregen vrouwen elektrische schokken 
toegediend.

  NIETS MISDAAN
De vrouwen hebben niets misdaan. Ze streden alleen vreedzaam voor rechten die zo 
vanzelfsprekend zijn. Toch werden ze opgepakt en gemarteld.

 PROTESTEER EN ROEP DE SAUDISCHE        
 KONING OP DE VROUWEN  
 ONMIDDELLIJK VRIJ TE LATEN! 

Stuur de petitie vóór 15 april 2019 naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
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