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WAT IS ER AAN DE HAND?

In Saudi-Arabië hebben vrouwen niet dezelfde rechten als mannen. Voor een 

aantal belangrijke beslissingen in hun leven, zoals trouwen, hebben ze toe-

stemming nodig van een mannelijk familielid. Ook autorijden was tot voor kort 

verboden voor vrouwen.

Nassima vond het onrechtvaardig dat ze als vrouw zo gediscrimineerd werd in 

haar land. Samen met andere vrouwenrechtenactivisten voerde ze jarenlang 

actie voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Met succes: er zijn de laatste jaren belangrijke hervormingen gebeurd in 

Saudi-Arabië die meisjes en vrouwen meer rechten geven. Nu mogen ze 

bijvoorbeeld autorijden en naar het buitenland reizen of verder studeren zonder 

toestemming van een man.

Met deze hervormingen lijkt Saudi-Arabië echter vooral zijn imago te willen 

oppoetsen. Want vrijwel tegelijk nam het land vrouwenactivisten, onder wie 

Nassima, gevangen. Nassima wordt onder meer aangeklaagd voor 'het bevor-

deren van de rechten van vrouwen'. Ze kan tot 20 jaar cel krijgen.

WIE?
Nassima al-Sadah uit  
Saudi-Arabië.  

WAT? 
Ze zit sinds juli 2018 in de cel, 
waarvan één jaar in complete 
isolatie.   

WAAROM? 
De Saudische overheid straft 
Nassima omdat ze actievoert voor 
gelijke rechten voor meisjes en 
vrouwen in haar land.   

WAT KAN JE DOEN?  
Schrijf een brief naar de  
Saudische koning en vraag om 
Nassima meteen vrij te laten.

“Waarom zou een man 
moeten beslissen  
over het leven van  
een vrouw?”  
Nassima al-Sadah
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SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN 

OPGESLOTEN OMDAT ZE
OPKOMT VOOR MEISJES EN 
VROUWEN IN HAAR LAND 

NASSIMA AL-SADAH 

Saudi-Arabië



23AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2020-2021

STEUN NASSIMA

Stuur een tweet naar Nassima 
Zit je op Twitter zoals Nassima of ken je iemand die Twitter gebruikt? Dan kan je rechtstreeks een 
boodschap naar haar sturen. Vergeet niet om Nassima te taggen (@nasema33) en de hashtag 
#FreeNassima te gebruiken. Als je wil dat de koning van Saudi-Arabië je tweet ziet, kan je hem 
ook taggen (@KingSalman).

Stuur een kaartje naar Nassima en haar familie
Nassima probeert elke week vanuit de gevangenis te bellen naar haar zoon Mousa. Hij maakt 
zich veel zorgen over zijn moeder. Laat weten dat je aan hen denkt en stuur hen een postkaartje. 
Schrijf je boodschap in het Engels (bv. “To Nassima and her family: Be strong! I stand with you.”).

Stuur je kaartje op naar ons kantoor en dan bezorgen wij het aan Mousa:
Amnesty International Vlaanderen
T.a.v. Jill Michiels
Waversesteenweg 169
1050 Brussel

                                                    
                                                    

            

(Datum, plaats)

Your Majesty,

Nassima al-Sadah is a wom
an whom Saudi Arabia shou

ld take 

great pride in. Her lifelong 
journey has been one dedic

ated 

to the improvement of wom
en’s freedoms and her visi

on of 

them being act ive members
 of an open, vibrant society

. 

But instead of embracing M
s. al-Sadah, the authori t ies 

arrested her in July 2018 a
nd placed her in soli tary 

confinement for one year. 
Today, she is st il l behind b

ars. 

I respectfully call on you to
 release Ms. al-Sadah and all 

other detained women huma
n righ ts defenders, immedia

tely 

and wi thou t condi t ions. 

Yours sincerely,

(Jouw naam, schooladres, ha
ndtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de koning van 
Saudi-Arabië:
  

His Majesty King Salman bin 
Abdulaziz al Saud 
Office of His Majesty the King 
Royal Court, Riyadh 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

  1,77 €/stuk

SCHRIJF  
MEE!

TIP


