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NASSIMA AL-SADA, SZAÚD-ARÁBIA
Nassima al-Sada szereti az állatokat, és nagy becsben 

tartja otthoni kertjét. Még a börtöncellájában is van egy 
növénye, melyet figyelmesen gondoz – ez az egyetlen 
kapcsolata a most oly távolinak tűnő külvilággal.

Nassima szinte egész életében a szaúd-arábiai nők 
szabadságáért kampányolt, közben azonban megfosztották 
saját szabadságától. Több aktivistával együtt azért harcolt, 
hogy a nők is vezethessenek, és mindennapi teendőiket férfi 
gyámjuk engedélye nélkül végezhessék. 

Szaúd-Arábiában a férfi gyámság szabályai szerint a nők 
csak gyámjuk engedélyével hagyhatják el otthonukat, és 
végezhetnek egyéb alapvető tevékenységeket. Bár az elmúlt 
hónapokban enyhítettek a szigorú szabályokon, a férfi 
gyámság ellen felszólaló nőket mégsem engedték ki a 
börtönből. „Mi értelme annak, hogy egy felnőtt nő egy kiskorú 
fiú gyámsága alá tartozzon? – írta Nassima 2016-ban. – Miért 
nincs egy olyan életkor, amikor a nők felnőtt korba lépnek és 
kezükbe vehetik saját életüket? Miért kell, hogy a férfiak 
döntsenek a nők helyett?”

Nassimát békés emberi jogi munkája miatt tartóztatták le 
2018 júliusában. A börtönben számos atrocitás érte. 2019 
februárjától egészen 2020 februárjáig magánzárkában volt, a 
többi fogvatartottól teljesen elkülönítve. Hetente mindössze 
egy telefonhívást engednek meg neki a családjával, de nem 
látogathatja senki, még az ügyvédje sem.

Nassima és családja azonban továbbra sem adják fel. Nekünk 
sem szabad! 

Szólítsd fel a szaúdi hatóságokat, hogy azonnal 
engedjék szabadon Nassimát.

ÜZENJ A  SZAÚDI 
KIRÁLYNAK!
Szólítsd fel az uralkodót, hogy azonnal 
és feltétel nélkül engedje szabadon 
Nassimát és a többi nőjogi aktivistát.

Királyi Őfelsége Salman bin Abdul Aziz 
Al Saud 
Szaúd-Arábiai Királyság Nagykövetség 
(Budapest) 
Twitter: @KingSalman 
Megszólítás: Királyi Őfelsége Salman 
bin Abdul Aziz Al Saud

TARTSD NASSIMÁBAN 
A LELKET!
Posztolj egy kertészkedős vagy 
napozós képet magadról egy 
Nassimának szóló személyes 
üzenet társaságában. Használd a 
#FreeNassima hashtaget, és jelöld 
be Nassimát (@nasema33) és az 
uralkodót (@KingSalman) is. 
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