
FENGSLET FOR Å KJEMPE 
FOR KVINNERS RETTIGHETER

Nassima al-Sada, Saudi-Arabia



SEND EN SOLIDARITETSMELDING
Siden Nassima er så glad i hagearbeid og dyr, vil hun bli 
veldig glad om du tar et bilde av deg selv med dyr eller 
i naturen og sender dette til henne. Det kan du enten 
gjøre gjennom et solidaritetsbrev som sønnen vil motta 
på hennes vegne eller ved å legge det ut i sosiale medier 
med emneknaggen #FreeNassima (på en åpen profil). 
Twitter-brukeren hennes er @nasema33

PROTESTER PÅ SOSIALE MEDIER
Saudi-Arabias konge er aktiv både på Instagram og 
Twitter, og du kan bruke sosiale medier for å protestere 
mot fengslingen av Nassima. Legg ut din protest, enten 
som bilde eller tekst, og tag @kingsalman og bruk emne-
knaggen #FreeNassima. Utfordre vennene dine til å gjøre 
det samme. Det er kjempeviktig at det du publiserer ikke 
er fornærmende overfor Saudi-Arabia eller landets 
myndigheter, ellers kan du sette Nassima og familien 
hennes i fare.

Forslag til melding
We stand in solidarity with the true champion of reform in 
#Saudi @nasema33, arrested, ill-treated, held in solidarity 
confinement and detained for over two years for educating 
and promoting human rights. We call on @kingsalman to 
immediately and unconditionally #FreeNassima

SKRIV ET BREV I PROTEST
Skriv et brev til kongen av Saudi-Arabia, Kong Salman. 
Tiltaleform: Your Royal Highness King Salman

AMNESTY KREVER AT SAUDISKE MYNDIGHETER:
• Umiddelbart og betingelsesløst løslater Nassima 

al-Sada og alle de kvinnelige menneskerettighets-
forkjemperne og aktivistene som ble arrestert for 
fredelige menneskerettsarbeid.

• Dropper anklagene mot Nassima al-Sada og de andre 
kvinnelige menneskerettighetsforkjemperne.

Les mer og se forslag til brevtekst på:
amnesty.no/aksjon/nassima

Send brevene til: 
Amnesty i Norge, Att: Nassima 
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

DEN MODIGE AKTIVISTEN
Nassima al-Sada er en aktivist som i mange år har kjempet for 
menneskerettigheter i Saudi-Arabia. Hun har vært spesielt 
opptatt av kvinners rettigheter, og har kjempet mot vergesystemet 
som har gitt menn i nær familie stor kontroll over kvinners liv 
og for kvinners rett til å kjøre bil. Hun meldte seg til og med 
som kandidat i lokalvalget i 2015, men ble nektet å stille.

VENTER PÅ Å FÅ SIN SAK FOR RETTEN
Den 31. juli 2018 ble Nassima arrestert. Fra 20. februar 2019 
til februar 2020 ble hun holdt i isolasjon. Det første rettsmøte 
i saken mot henne ble avholdt 25. juni 2019. Det tok nesten 
åtte måneder før domstolen avholdt et nytt rettsmøte i saken, 
19. februar 2020. Siden har det ikke vært noe fremgang i 
rettssaken, ifølge myndighetene på grunn av tiltak mot korona-
smitte. Representanter fra andre lands ambassader har blitt 
nektet tilgang til rettssaken.

GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER BRYTES
Nassima blir holdt i varetekt i Al-Mabahith fengsel i Dammam, 
mens hun venter på rettssaken og en eventuell dom. Hun får lov 
til å ringe familien én gang i uken, men blir nektet besøk. Hun 
har en advokat, men har aldri fått lov til å treffe ham. 

Før arrestasjonen mottok hun trusler på Twitter. I fengsel har 
hun blitt truet og under avhøret ble hun bundet fast i stolen. 

MOR MED GRØNNE FINGRE
Nassima har tre barn, blant dem en sønn som bor i Nederland 
som Amnesty er i tett kontakt med. Hun har grønne fingre og er 
veldig glad i hagearbeid. Hjemme har hun en fin hage, og selv i 
fengselet har hun klart å holde liv i en plante. 

Menneskerettighetsforkjemperen Nassima al-Sada har 
sittet fengslet siden sommeren 2018, uten å ha blitt 
dømt for noen kriminell handling. Arrestasjonen kom 
som en konsekvens av hennes arbeid for kvinners 
rettigheter. Hun er en del av en større bevegelse av 
kvinner som på heltemodig vis kjemper for at Saudi-
Arabia skal gjennomføre nødvendige reformer.

Nassima al-Sada
Saudi-Arabia


