Your Majesty,

SAUDI-ARABIË, EEN ACTIVIST IS GEEN TERRORIST

The crackdown on members of the human rights community and citizens promoting
reforms has continued unabated in Saudi Arabia. Dozens of them are behind bars or are
on trial for their human rights work, or detained without charges. I urge you to release all
human rights defenders and prisoners of conscience immediately and unconditionally
and ensure their convictions and sentences are quashed. I also urge you to lift all
other penalties against them, drop any pending charges, and promptly afford them
appropriate reparation for the violations of their human rights.

De Saudische autoriteiten schenden de mensenrechten meer dan ooit.
Alle onafhankelijke mensenrechtenorganisaties zijn verboden. Vrijwel alle
mensenrechtenverdedigers zijn gevangengezet, bedreigd of het land uit
gevlucht. En dankzij nieuwe wetgeving heet vreedzaam activisme ineens
‘terrorisme’, waarop fikse straffen staan. Tientallen mensen zitten gevangen,
alleen maar omdat zij voor hun mening uitkwamen. Roep de Saudische koning
op alle gewetensgevangenen onmiddellijk vrij te laten!

Yours sincerely,

NAME / NAAM

© Pierre Crom

CITY / WOONPLAATS

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

SIGNATURE / HANDTEKENING

E-MAIL, IK DOE MEE AAN AMNESTY’S SPOEDACTIES*

* JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN.
Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. We sturen alleen je naam en woonplaats door naar de autoriteiten. Vul je je e-mailadres wel in, dan ontvang je maximaal drie 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.

AFLEIDINGSMANOEUVRES
De Saudische autoriteiten profileren zich als hervormers. Zo staan ze
sinds kort bioscopen toe, en dat Saudische vrouwen autorijden. Dat is
goed voor hun reputatie in het Westen. Maar tegelijkertijd schenden
ze de mensenrechten juist meer dan ooit. Iedereen die kritiek levert
op de overheid, wordt hard aangepakt. Mensenrechtenactivisten,
journalisten, academici, geestelijken zijn gevangengezet en bedreigd.
En dankzij nieuwe wetgeving heet vreedzaam activisme ineens
‘terrorisme’, waarop fikse straffen staan.
VEERTIEN JAAR CEL
Mohammed al-Otaibi bijvoorbeeld, werd in 2018 onder de terrorismewet veroordeeld tot 14 jaar cel omdat hij ‘zonder toestemming een
organisatie probeerde op te zetten’ die mensenrechten wilde promoten.
En de vrouwen die jarenlang streden voor het recht om te mogen
autorijden? Die werden vlak voordat dat recht werd ingevoerd
opgesloten. Zodat ze niet nóg meer rechten voor vrouwen zouden
opeisen.

ROEP DE SAUDISCHE KONING OP
MOHAMMED AL-OTAIBI,
VROUWENRECHTENACTIVISTEN EN
ALLE ANDERE GEWETENSGEVANGENEN
ONMIDDELLIJK VRIJ TE LATEN.

Stuur de petitie vóór 1 november 2020 naar:
Amnesty International
t.a.v. het Servicecenter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
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Your Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud,
In the past years, the crackdown on members of the human rights community and citizens promoting reforms has continued unabated in
Saudi Arabia. Human rights defenders, writers, religious clerics, economists and others are now behind bars serving lengthy sentences or
are on trial for their human rights work, or detained without charges.
Crown prince Mohammad Bin Salman wants ‘a thriving country in which all citizens can fulfil their dreams, hopes and ambitions’,
according to Vision 2030. Human rights activists, academics and journalists play an integral role for Saudi Arabia to realize this vision.
They are not the enemy; they are dynamic drivers of positive reform. Their protests, writing and advocacy for social and political reforms
are geared to ensuring greater rights protection for all people in Saudi Arabia.
I urge you to release all human rights defenders and prisoners of conscience immediately and unconditionally and ensure their
convictions and sentences are quashed. I also urge you to lift all administrative bans and other penalties against them, drop any pending
charges, and promptly afford them appropriate reparation for the violations of their human rights.
Yours sincerely,

