Schrijfactie Saudi-Arabië: stop executie Sultan en Thamer!
Jaafar Mohammad Sultan en Sadeq Majeed Thamer kunnen in Saudi-Arabië elk moment
geëxecuteerd worden. De twee Bahreinse Sjiitische mannen werden in 2021 veroordeeld tot de
dood na een oneerlijk proces. Beiden zeggen te zijn gemarteld om een bekentenis af te leggen.

Sjiieten in Saudi-Arabië onderdrukt
Volgens de Saudische autoriteiten zouden Sultan en Thamer explosieven hebben gesmokkeld
naar Saudi-Arabië en hebben deelgenomen aan anti-regeringsprotesten in Bahrein. Sultan
vertelde de rechter dat hij met kabels werd geslagen om te bekennen. Hij lag na zijn verhoor tien
dagen in het ziekenhuis.
De sjiitische gemeenschap In Saudi-Arabië wordt hevig onderdrukt. Dit is met name te zien aan
de strenge gevangenisstraffen en doodvonnissen die aan hen worden opgelegd door het strafhof.

Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 september 2022 naar de autoriteiten in Saudi-Arabië. Roep hen op om de
Bahreinse Sultan en Thamer niet te executeren en ze opnieuw te berechten met een eerlijk
proces.
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