MOHAMMED
AL-ROKEN
SPOJENÉ ARABSKÉ
EMIRÁTY
MUČENÝ A ODSOUZENÝ
NA 10 LET ZA AKTIVISMUS
Profesor ústavního práva a advokát lidských práv Dr. Mohammed al-Roken byl v červenci 2013 v masovém soudním jednání s aktivisty ve Spojených arabských emirátech
odsouzen na 10 let vězení. Byl jedním z šedesáti devíti
odsouzených za formování tajné organizace, které měla
údajně za cíl svrhnout vládu. V krajně nespravedlivém
soudním procesu bylo původně obviněno 94 aktivistů.
Skupině obviněných, které je známá pod zkratkou „UAE 94“, byl odepřen přístup k právníkům, zatímco byli drženi bez
možnosti komunikace s okolím na samotce v utajených vazebních prostorách. Mnoho z nich soudci vypovědělo, že byli
mučeni, přesto však byla jejich „přiznání“ vynucená během mučení použita u soudu jako důkazy o jejich vině. Všem bylo
odepřeno právo na odvolání, což je v rozporu s mezinárodním právem.
Mohamedovu odsouzení předcházely roky mučení a ponižování ze strany autorit. V březnu 2011 podepsal on a 132 dalších,
mezi nimi akademici, soudci či studenti, petici, která se domáhá demokratické reformy na území Spojených arabských
emirátů. Vláda odpověděla nelítostným útokem na aktivisty, následovaným několika vlnami zatýkání.
Jako právník se Mohamed věnoval lidskoprávním případům, na které by si ostatní netroufli. Již dlouhou dobu patří mezi podporovatele Amnesty, nicméně nyní čelí vězení za neúnavné bránění lidských práv.
Společně můžeme docílit spravedlnosti pro Dr. Mohameda al-Rokena, napište prosím čelním představitelům Spojených
arabských emirátů a žádejte jeho okamžité propuštění.

NAPIŠTE PREZIDENTOVI SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ
Žádejte okamžité a nepodmíněné propuštění Dr. Mohammeda al-Rokena.
PIŠTE NA ADRESU:
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates Ministry of Presidential Affairs, Corniche Road, Abu Dhabi PO Box 280, United
Arab Emirates
NAPIŠTE DOPIS MOHAMMEDOVI
Pošlete, prosím, dopis či pohled Mohammedovi a jeho rodině a vyjádřete tak Vaši podporu. Mohammed rád cestuje, takže se třeba můžete vyfotit na nějakém hezkém místě
ve vaší zemi a poslat mu fotku společně s pozdravem.
PIŠTE NA ADRESU:
Amnesty International, International Secretariat, United Arab Emirates Team, 1 Easton
Street, London, WC1X 0DW, UK

