
 

 

Aktivisme for Raif Badawi – blogger og samvittighetsfange fra Saudi Arabia: 
 
Fredag 9. januar fikk Amnesty International bekreftet at piskingen mot Raif Badawi har startet. Han 
mottok de første 50 piskeslagene på fredag, og vil motta de neste 950 piskeslagene over en periode på 19 
uker. Det vil ikke gå mer enn én uke mellom hver gang han blir pisket og han vil få ikke mindre enn 50 
piskeslag hver gang. Vi oppfordrer alle til å aksjonere på vegne av Raif Badawi for å få stanset den 
umenneskelige behandlingen av han! 
 
Hva DU kan gjøre: 

- Signér aksjonen: http://www.amnesty.no/aksjon/stopp-piskingen-av-raif-badawi    
- Spre aksjonen i nettverket ditt og be andre om å signere og spre aksjonen. Vi kan rope så høyt vi 

vil på sosiale medier! Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan sende Twitter-
meldinger direkte til de saudiske myndighetene, samt solidaritetsmeldinger til Raif og hans 
familie.  

- Ring eller send brev til Den saudiarabiske ambassaden i Oslo og fortell dem at du er imot 
behandlingen Raif Badawi får. Under finner du telefonnummer og adresse, samt forslag til tekst, 
både på norsk og engelsk. Husk å være saklig og tiltal personene på ambassaden høflig.  

- Skriv brev direkte til de saudiske myndighetene eller skriv solidaritetsbrev til Raif og familien 
hans. Mer informasjon finner du på aksjonssiden (se over).  

- Lag din egen aksjon. Husk at målet med aksjonen er å skape oppmerksomhet rundt saken, men at 
aksjonen ikke skal kunne støte noen. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre ta kontakt med din 
regionleder: http://www.amnesty.no/kontakt  

- Fortell andre om hva du har gjort i sosiale medier og be andre om å gjøre det samme. Bruk en av 
disse hashtagene (#):#FreeRaif, #RaifBadawi, #Raif_Badawi, #istandwithraif, #StopTorture 

 
Bor du i Oslo eller i området rundt? Møt opp på Amnestys demonstrasjon foran den saudiske 
ambassaden i Drammensveien 102H på fredag fra 08:45 – 09:30. Vi møtes hver fredag til piskingen 
opphører. Mer informasjon kan du finne her: 
https://www.facebook.com/events/357201617785090/?ref_newsfeed_story_type=regular  
 
Send Twitter-meldinger direkte til de saudiske myndighetene: 
Saudi-Arabia er veldig opptatt av det offentlige bildet og hvordan de blir oppfattet av resten av det 
internasjonale samfunnet. Hvis vi henvender oss direkte til offentlige tjenestemenn kan det hende at den 
negative oppmerksomheten fører til at de blir tvunget til å svare og til og med stanse piskingen.  
Her er et par Twitter-kontoer dere kan prøve: 
Kong Salman: @KingSalman 
Justisdepartementet: @MojKsa 
National Society for Human Rights: @NSHRSA  
Utenriksdepartmentet: @KSAMOFA 
Kronprins og forsvarsminister: Prince Salman bin Abdul Aziz Al Saud: @HRHPSalman  
 
Send Twitter-meldinger for å støtte Raif og familien hans: 
Send solidaritetsmeldinger til Raifs familie sånn at de vet at vi står sammen med dem og at vi legger press 
på de saudiske myndighetene for å løslate han. 
Raifs offisielle Twitterkonto: @raif_badawi 
Raifs kone, Ensaf Haidar, som bor i Canada med deres tre barn: @miss9afi 
 
Kontaktinformasjon til den Kongelige Ambassade for Saudi-Arabia i Norge: 
Telefon: 22 04 90 10 / 22 04 90 11 
Adresse: Royal Embassy of Saudi Arabia, Drammensveien 102H, 0244 Oslo 
Åpningstider: 09:00 - 15:30 
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Norway/EN/Pages/default.aspx  
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Hello,  
 
My name is xxx. I am calling with regards to the case of Raif Badawi. May I speak to a representative from the 
Saudian government?  
 
I am extremely concerned about the case of Raif Badawi, blogger from Saudi-Arabia. He has been sentenced to 10-
years in prison and 1,000 lashes. Raif was given 50 lashes in public last Friday, January 9th. It is planned that he will 
receive the next 950 lashes over the next 19 weeks.  
 
Everyone has the right to peacefully express their beliefs and opinions. No one should be subjected to torture or 
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment for any reason. Amnesty International believes Raif 
Badawi is a prisoner of conscience, detained solely for the peaceful exercise of his right to freedom of expression. 
 
I urge you to immediately drop all charges against Raif Badawi, and release him without delay or conditions on his 
freedom. 
 
Until he is free, please ensure that Raif Badawi is protected from torture and other ill-treatment, including his 
sentence of flogging. Flogging violates the prohibition on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
according to international law. 
 
Thank you for your time. 
 

Forslag til hva du kan si på engelsk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til hva du kan si på norsk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lykke til med aktivitetene – sammen er vi sterkere! 

Hei, 
 
Mitt navn er xxx. Jeg ringer for å snakke om Raif Badawi. Kan jeg få snakke med en representant for de saudiske 
myndighetene? 
 
Jeg er veldig bekymret for situasjonen til Raif Badawi, en blogger fra Saudi-Arabia. Han har blitt dømt til 10 års 
fengsel og 1000 piskeslag. Raif fikk de 50 første første piskeslagene i full offentlighet forrige fredag, 9. januar. Det 
er planlagt at han vil motta de neste 950 piskeslagene i løpet av de neste 19 ukene. 
 
Alle har rett til å fredelig uttrykke sine meninger. Ingen burde bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff. Amnesty International anser Raif Badawi som en samvittighetsfange, 
fengslet utelukkende for å benyttet seg av ytringsfriheten. 
 
Jeg ber deg om at anklagene mot Raif Badawi blir trukket tilbake og at han blir løslatt umiddelbart og 
betingelsesløst. 
 
Frem til han blir sluppet fri ber jeg deg om å sørge for at Raif Badawi blir beskyttet fra tortur og annen grusom 
behandling, inkludert den planlagte piskingen. Pisking bryter med det totale forbudet mot tortur og annen grusom, 
umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff i følge internasjonal lov. 
 
Tusen takk for din oppmerksomhet. 
 


