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SAUDIARABIEN:Upphäv protestförbudet
Amnesty har uppmanat de saudiska myndigheterna att upphäva förbudet mot
fredliga demonstrationer. Det finns en rädsla bland befolkningen att "Vredens
dag"-protesterna, som planerats att hållas under fredagen, kommer att
stoppas med övervåld.
- Reformer kan inte uppnås genom protester, sade prins Saud Al-Faisal,
landets utrikesminister, på onsdagen. Även religiösa grupperingar och
säkerhetsorgan har gett sitt stöd till protestförbudet, som beslutades om
förra lördagen.
- I stället för att förbjuda fredliga demonstrationer, borde de saudiska
myndigheterna ta itu med en genomgripande reformering av lagarna kring
mänskliga rättigheter. De måste lyssna till de ökande kraven på förändring i
Saudiarabien, säger Philip Luther, biträdande chef för Amnestys
Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.
"Vredens dag" i Saudiarabien har organiserats via Facebook. En sida har över
33 000 medlemmar.
Under helgen rapporterade media att omkring 10 000 soldater kommer att
stå i beredskap för att stoppa alla typer av demonstrationer.
- Uppgifterna om att de saudiska myndigheterna planerar att låta militära
trupper avstyra demonstrationerna är väldigt oroväckande. I stället för att
skrämma misstänka demonstranter från att ta sig ut på gatorna, bör
myndigheterna tygla sina säkerhetsstyrkor och tillåta fredliga
demonstrationer, säger Philip Luther.
Amnesty har även uppmanat myndigheterna att antingen släppa eller åtala

Muhammad al-Wad'ani, som anhölls den 4 mars under en protest i
huvudstaden Riyadh. Han har hållits helt isolerad från omvärlden sedan han
greps och det befaras att han får utstå tortyr.
En Youtube-video, som lades upp två dagar innan demonstrationen, visade
hur Muhammad al-Wad'ani talade för monarkins fall och uppmanade folk att
gå med i protesterna.
Omkring 24 personer greps den 3 och 4 mars i samband med protesterna i
staden al-Qatif. Detta för att ha fördömt det faktum att ett antal shiamuslimer
sitter fortsatt anhållna, utan rättegång. Demonstranterna släpptes den 8
mars, utan åtal; enligt uppgifter efter att ha skrivit under en förbindelse att
inte protestera igen.
Kaj Ranén, Amnesty Press och media

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar
för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja
kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar
och makthavare runt om i världen.
Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de
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