
RAIF 
BADAWI
SAUDSKÁ ARÁBIE

10 LET VĚZENÍ A 1000 RAN 
BIČEM ZA ZALOŽENÍ
ON-LINE FÓRA
Raif Badawi byl v květnu 2014 uvězněn na 10 let poté, 
co založil on-line fórum pro politické a sociální diskuse v 
Saúdské Arábii. Byl obžalován za vytvoření webové stránky 
s názvem „Liberálové Saúdské Arábie“ a za urážku is-
lámu. Součástí jeho rozsudku je 1000 ran bičem, deseti-
letý zákaz cestování a také zákaz veřejného vyjadřování názoru prostřednictvím médií a sociálních sítí.

Na základě článků a příspěvků kritizujících náboženské autority v Saúdské Arábii zveřejněných na jeho stránce obžaloba žádá, 
aby byl obviněn z „odpadlictví od víry“ – činu, za který v Saúdské Arábii hrozí i trest smrti.
Raif je jedním z mnoha saudských aktivistů odsouzený za vyjadřování svého názoru on-line. Twitter a Facebook jsou v zemi, ve 
které je zakázáno vyjadřovat svůj názor veřejně, velice oblíbené. V této souvislosti se saúdské autority snaží monitorovat sociální 
sítě a snaží se zakázat aplikace jako Skype či WhatsApp.

Žádejte zásah – napište králi Saúdské Arábie a naléhejte na něj, aby okamžitě Raifa Badawiho propustil.

NAPIŠTE KRÁLI SAUDSKÉ ARÁBIE
Naléhejte na něj, aby okamžitě nařídil propuštění Raifa Badawiho. Žádejte stažení 
veškerých obvinění, prohlášení jeho rozsudku za neplatný a zdržení se v budoucnu trestu 
bičování.

NAPIŠTE NA ADRESU: 
His Majesty King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, The Custodian of the Two Holy 
Mosques, Office of His Majesty the King, Royal Court, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

NAPIŠTE SPRÁVU I RAIFOVI A VYJÁDŘITE MU TAK SVOJI PODPORU
Napište mu na Twitteru (@raif_badawi) a jeho manželka Ensaf Haidarová mu vzkaz 
předá. Navrhované znění zprávy: @raif_badawi you are not forgotten #FreeRaif 
#Istandwithraif #Saudi (Raife Badawi, nejsi zapomenut!)

PROSTŘEDNICTVÍM AMNESTY INTERNATIONAL MŮŽETE TAKÉ NAPSAT DOPIS PŘÍMO JEHO MANŽELCE 
ENSAF HAIDAROVÉ.
Napište na adresu: Ensaf Haidar, c/o Amnistie Internationale Canada Francophone, 
50 Rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 500, Montréal, Québec, Canada, H2X 3V4


