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NASSIMA AL-SADA, ARABIA SAUDYJSKA
Nassima al-Sada kocha zwierzęta i prowadzi w domu 

ogród. Nawet w celi więziennej ma roślinkę, której z uwagą 
dogląda. To jej jedyne okno na świat zewnętrzny, za którym 
bardzo tęskni.

Przez większą część życia Nassima prowadziła kampanie 
na rzecz wolności kobiet w Arabii Saudyjskiej. Straciła przez to 
swoją własną wolność. Była jedną z prominentnych aktywistek 
walczących o prawa kobiet, w tym m.in. możliwość prowadzenia 
samochodu czy załatwiania codziennych spraw bez zezwolenia 
męskiego „opiekuna”.  

Prawo opiekuńcze w Arabii Saudyjskiej nakazywało 
kobietom prosić mężczyznę o pozwolenie na wyjście z domu  
i inne codzienne czynności. Mimo że prawo to zostało  
w ostatnich miesiącach złagodzone, kobiety, które prowadziły 
kampanię na rzecz ich zniesienia pozostają więzione. „Dlaczego 
nieletni chłopiec miałby być opiekunem dorosłej kobiety?”, 
pisała Nassima w 2016 r. „Dlaczego nie istnieje granica wieku, 
po której kobieta staje się dorosłą osobą, odpowiedzialną za 
swoje decyzje i życie? Dlaczego to mężczyzna ma być 
odpowiedzialny za jej życie?”

Nassima została aresztowana za pokojową pracę na rzecz 
praw człowieka w lipcu 2018 r. W więzieniu była źle traktowana. 
Między lutym 2019 i 2020 roku została umieszczona w osobnej 
celi, sama, w pełnej izolacji od innych aresztowanych. Nadal 
przebywa w więzieniu. Dostała pozwolenie na jedną rozmowę 
telefoniczną z rodziną tygodniowo, ale odmówiono jej wizyt, 
nawet z prawnikiem.

Mimo to, Nassima i jej rodzina nie poddają się. My też nie 
powinniśmy. 

Żądaj od Arabii Saudyjskiej uwolnienia Nassimy. 

NAPISZ DO KRÓLA 
ARABII  SAUDYJSKIEJ
Żądaj od niego natychmiastowego i 
bezwarunkowego uwolnienia Nassimy 
i innych aktywistek działających na 
rzecz praw kobiet.

Jego Wysokość, Król Salman bin Abdul 
Aziz Al Saud  
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej 
ul. Wiertnicza 30, 
02-952 Warszawa 
Zwrot Grzecznościowy: Wasza Wysokość 

POMÓŻ PODTRZYMAĆ 
NASSIMĘ NA DUCHU
Opublikuj w swoich mediach 
społecznościowych zdjęcie, na którym 
uprawiasz ogród lub po prostu cieszysz 
się słońcem. Dołącz własną wiadomość 
dla Nassimy. Pamiętaj o oznaczeniu 
jej, @nasema33, oraz @King Salman,  
i użyj hashtagu #FreeNassima.  
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