
 

 

 

  

Nassima al-Sadahová miluje zvířata a pečování 
o svou zahradu. Dokonce i ve vězeňské cele má 
pečlivě udržovanou rostlinu. Je to její jediná 
připomínka vnějšího světa... 
 
Krok 1: Vyfoťte se, jak se staráte o vaše květiny 
nebo si užíváte přírody. 
 
Krok 2: Fotku sdílejte na sociálních sítích 
s označením @nasema33 a @KingSalman 
a hashtagem #FreeNassima. Do popisku fotky 
přidejte váš osobní vzkaz pro Nassimu.

Podpořte Nassimu

Vyzvěte ho, aby okamžitě a bezpodmínečně 
osvobodil obránkyni lidských práv Nassimu 
i další aktivistky za práva žen, které vězní pouze 
kvůli jejich uplatňování práva na svobodu slova, 
shromažďování a sdružování.
 
Dopis pošlete na adresu: 
His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud 
Velvyslanectví Království Saúdské Arábie
v České republice 
Korunovační 622/35 
160 00, Praha 6
 
Nebo sdílejte na Twitteru s označením:
@KingSalman

Napište králi 
Saúdské Arábie

Nassima al-Sadahová je šíitská spisovatelka 
a obránkyně lidských práv v Saúdské Arábii. 
Byla jednou ze skupiny aktivistek požadujících 
právo žen řídit auto nebo žít svůj život bez 
svolení mužského poručníka.

Zákony o poručnictví v Saúdské Arábii určovaly, 
aby ženy žádaly muže třeba o povolení jít ven 
nebo měly souhlas k vykonání jiných běžných 
potřeb. Zatímco tyto zákony se v posledních 
měsících zmírnily, ženy, které vedly kampaň 
za ukončení despotického systému, zůstávají 
za mřížemi.

Nassima se za práva žen vždy zasazovala 
pokojně a nenásilně, přesto dostávala 
výhružky přes Twitter a v červenci 2018 ji 
zatkli. Ve vězení s ní bylo špatně zacházeno. 

Celý dlouhý rok strávila na samotce, v naprosté 
izolaci od ostatních. Teď si může jednou týdně 
zavolat s rodinou, ale nemá povolené žádné 
návštěvy ani právníka.

Nassima říká: „Síla státu spočívá v jeho 
přizpůsobivosti a schopnosti porozumět 
společenským snahám tak, aby chránil práva 
svých občanů. To zachovává mír a posiluje 
národní jednotu.“ Chce dál bojovat za to, aby 
Saúdská Arábie byla lepším místem pro život, 
nejen pro ženy. Potřebuje naši podporu!
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