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МАРАФОН НАПИСАННЯ ЛИСТІВ
Акція «Марафон написання листів» (Write for
Rights) Amnesty International проводиться щорічно
10 грудня, що є Днем прав людини (як пам’ять про
день прийняття Загальної декларації прав людини
у 1948 р.). Такий захід має на меті змінити життя
людей або спільнот, які зазнали або перебувають
під загрозою порушення прав людини. Завдяки
багатьом заходам, що проводяться в межах
кампанії «Марафон написання листі» (Write for
Rights), Amnesty International націлена привернути
увагу до справ цих людей або спільнот аби надати
їм розголосу та поширення – усе це за допомогою
організації публічних заходів та привернення
уваги міжнародної спільноти через засоби масової
інформації та Інтернет.
Основна частина кампанії «Марафон написання
листів» (Write for Rights) складається з, власне,
написання листів, у якому беруть участь мільйони
людей з усього світу. Цього року справи стосуються
людей, яких ув’язнили за захист своїх прав та
висловлення поглядів, активістів/-ок ЛГБТКІ-руху,
які зазнали обмежень за те, ким вони є насправді,
мирних протестувальників/-ць, яких били та по

яких стріляли, екоактивістів/-ок, яких переслідують
та залякують. Натомість, завдяки Марафону вони
отримують листи-підтримки від тисячі людей, які
проживають у найвіддаленіших куточках земної
кулі. Ті, чиї права порушені, та їх сім’ї знають, що
їх справи набувають суспільного розголосу. Вони
знають, що про них не забувають. Крім того, в
результаті міжнародного заклику до дій, керівники
державних органів відповідних країн отримують
безліч листів з вимогою припинити практику
порушення прав людини.
Результати подібних кампаній у попередні роки
були дивовижними. Люди, чиї права зазнали
обмежень та порушень, повідомляють про вплив,
який роблять ці листи, вони висловлюють свою
подяку тим, хто їх написав, і часто описують
відчуття підтримки, яке вони отримують, знаючи,
що так багато людей стурбовані їх справою.

Прочитайте про людей, за яких
ми боремося:
https://marathon.amnesty.
org.ua/
Зверніться до команди
Amnesty в Україні:
https://www.amnesty.org.ua
Напишіть свої побажання
підтримки @AmnestyUkraine,
використовуючи
хештеги #amnesty_ua,
#МарафонНаписанняЛистів,
#W4R.

Часто державна влада помітно змінює ставлення
до цих осіб: звинувачення знімаються, поводження
стає менш жорстким і запроваджуються закони
чи нормативні акти, що спрямовані на вирішення
проблеми.

ОСВІТА З ПРАВ ЛЮДИНИ

ПЕРШ НІЖ ПОЧИНАТИ
Описана у цьому посібнику
вправа може відбуватись в різних
соціальних середовищах, таких
як шкільний клас, громада, сім’я,
група активістів/-ок, в Інтернеті чи
поза мережею. Як координатор
чи координаторка, Ви можете
адаптувати проведення навчання
відповідно до потреб та структури
групи, з якою Ви працюєте.
Наприклад, Ви можете взяти до уваги
те, які знання у групи вже є щодо
обговорюваних питань, розмір Вашої
групи та як найкраще організувати
діяльність, щоб забезпечити активну
участь, фізичне навантаження Вашої
діяльності та будь-які обмеження.
Коли учасниці/-ки беруть участь
у заході, обговоріть з ними, чи
безпечно їм це робити – чому, чи
чому ні?
Всі заходи базуються на методах
спільного (партисипативного)
навчання, в яких учасникам і

учасницям не просто пропонують
інформацію, вони досліджують,
обговорюють, аналізують та ставлять
під сумнів питання, що стосуються
справ (героїв/героїнь Марафону).
Ця методологія дуже важлива для
розширення навчальних цілей,
оскільки учасники/-ці будуть:
 розвивати ключові компетентності
та навички;
 мати можливість формувати
власні думки, ставити питання
та глибше розуміти представлені
проблеми;
 контролювати своє навчання та
проводити дискусії відповідно
до своїх інтересів, здібностей та
заданих ситуацій;
 мати простір, необхідний для
емоційного осмислення та
формування власного ставлення
до подій.

Школярі та вчителі на Тайвані організували захід з написання
листів разом з Amnesty International в рамках марафону листів в
2019 році.
© Amnesty International Taiwan
Якщо ви не знайомі з методами спільного навчання, перед
початком роботи ознайомтесь з Посібником Amnesty
International, який можна знайти за посиланням:
https://www.amnesty.org/en/documents/ACT35/020/2011/en/
Amnesty International пропонує ряд навчальних курсів з прав
людини на різну проблематику через Amnesty Academy,
включаючи короткий курс про правозахисників, який
представляє кампанію «Марафон написання листів» (Write for
Rights): https://academy.amnesty.org/learn
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ІСТОРІЇ УСПІХУ КАМПАНІЇ 2019

ЯК ВАШІ СЛОВА
ЗМІНИЛИ ЖИТТЯ
В ІРАНІ ЗМЕНШЕНО СТРОКИ
ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У
ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
У 2019 році Ясаман Ар’яні була засуджена до 16
років позбавлення волі за те, що знявши хіджаб,
вона вручала квіти пасажиркам вагонів потяга. У
лютому 2020 року її вирок було значно зменшено,
зокрема завдяки понад 1,2 мільйона повідомлень,
написаних у всьому світі за її свободу. Проте ми
не зупинимось, допоки Ясаман Ар’яні не буде
звільнено остаточно.

“По всьому світу
ми беремо одне
одного за руки для
боротьби з усією
несправедливістю”.
Крістал Свон з Grassy Narrows

СМЕРТНИЙ ВИРОК
СКАСОВАНО В ПІВДЕННОМУ
СУДАНІ
Магайо Матіопу Нгону було лише 15 років, коли
його засудили до смертної кари. Але завдяки
дивовижній підтримці таких людей, як ви, його
смертний вирок було скасовано в липні 2020 року.
Люди у всьому світі написали неймовірні 765 000
листів, твітів та інших повідомлень, закликаючи
зберегти життя Магая - і це спрацювало.

ПЕРЕМОГА ПРАВА НА ОХОРОНУ
ЗДОРОВ’Я СПІЛЬНОТИ GRASSY
NARROWS, КАНАДА
Протягом десятиліть корінне населення Канади «GRASSY
NARROWS» страждає від наслідків отруєння ртуттю, що
є періодом однієї з найгірших криз з системою охорони
здоров’я у Канаді. Особливо постраждала молодь
GRASSY NARROWS, яка була на передовій у боротьбі
за здорове майбутнє своєї громади. Після багаторічної
боротьби 2 квітня 2020 року нарешті було підписано
угоду на 19,5 мільйонів доларів (CDN) про будівництво
закладу охорони здоров’я – і це перемога громади
GRASSY NARROWS.

“Дуже дякую. У мене
немає слів. Ви не
уявляєте, наскільки
моє серце наповнене
щастям“.
Магай Матіоп Нгонг
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ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
Права людини - це основні свободи та можливості, які належать кожній
і кожному з нас. Вони базуються на принципах гідності, рівності та
взаємоповаги - незалежно від віку, національності, статі, раси, переконань та
особистих вподобань.
Права людини – це про те, аби до вас ставилися чесно, а ви, своєю чергою,
до інших - справедливо, а також про те, аби усі мали можливість приймати
рішення щодо власного життя. Ці основні права людини є універсальними вони належать нам усім; всім у світі. Вони є невідчужуваними - їх неможливо
забрати у нас. І вони неподільні та взаємозалежні - всі вони мають однакове
значення і взаємопов’язані.
Після періоду неймовірних жорстокостей, скоєних під час Другої світової
війни, міжнародні інструменти захисту прав людини, починаючи із Загальної
декларації прав людини, створили міцну основу для національного,
регіонального та міжнародного законодавства, спрямованого на покращення
життя у всьому світі. Права людини можна розглядати як закони для
державної влади. Вони створюють зобов’язання для урядів чи державних
службовців поважати, захищати та виконувати права осіб, які перебувають
під їх юрисдикцією, а також за кордоном.

Права людини - це не розкіш, яку можна
задовольнити лише тоді, коли це дозволяють
можливості.

Команда Amnesty International Того бере участь в “Марафоні
написання листів” у 2019 році. Кожен рік вони обирають людей
зі всієї країни, аби вони прийняли учать у цій компанії.
© Amnesty International Togo

ВВЕДЕННЯ В ПРАВА ЛЮДИНИ

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРАВ ЛЮДИНИ
Загальна декларація прав людини була розроблена новоствореною
Організацією Об’єднаних Націй відразу після Другої світової війни.
Починаючи з 1948 р. вона складає основу міжнародної системи прав
людини. Кожна країна світу взяла на себе зобов’язання дотримуватись
загальних принципів, що викладені в 30 статтях цього документа.
Сама Загальна декларація прав людини є, як випливає з назви, декларацією,
тобто документом про загальні принципи і наміри. Кожна влада у всьому
світі заявляє про свої наміри дотримуватися певних стандартів у поводженні
з окремими людьми. Права людини стали частиною міжнародного права:
з часу прийняття такого міжнародного документа на основі його принципів
було складено безліч інших обов’язкових законів та угод. Саме ці закони та
угоди дають правову підставу таким організаціям, як Amnesty International,
закликати уряди утримуватися від того типу поведінки чи поводження, якого
зазнали люди, історії яких висвітлені у наших справах «Марафону написання
листів».
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ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРАВ ЛЮДИНИ
ОСОБИСТІ ПРАВА ТА
СВОБОДИ ЛЮДИНИ
Право на життя, свободу від
рабства та тортур, право на рівне
ставлення

Стаття 1

Свобода та рівність у своїй гідності та правах

Стаття 2 Недискримінація
Стаття 3 Право на життя, на свободу і на особисту недоторканість
Стаття 4 Свобода від рабства
Стаття 5 Свобода від тортур
Стаття 6 Загальна правосуб’єктність

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ
Презумція невинуватості,
право на справедливий
суд, право на захист від
безпідставного арешту,
затримання або вигнання

Стаття 7 Рівність перед законом
Стаття 8 Ефективне поновлення у правах
Стаття 9 Заборона безпідставного арешту, затримання або вигнання
Стаття 10 Право на справедливий суд
Стаття 11 Презумпція невинуватості
Стаття 14 Право на притулок в інших країнах аби не зазнавати переслідувань

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА
Право на освіту, право
одружуватись і створювати сім’ю,
право на відпочинок, на медичну
допомогу

ЕКОНОМІЧНІ ПРАВ
Право на власність, роботу,
соціальне забезпечення, на
гідний рівень життя

ПОЛІТИЧНІ ПРАВ
Право брати участь в
управлінні своєю країною,
право на мирні зібрання, право
обирати, свобода думки, совісті
і релігії

Стаття 12 Право на особисте та сімейне життя, недоторканність житла
Стаття 13 Право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави
Стаття 16

Право одружуватись і засновувати сім’ю

Стаття 24

Право на відпочинок і дозвілля

Стаття 26

Право на освіту, включаючи безкоштовну початкову освіту

Стаття 15

Право на громадянство

Стаття 17

Право на володіння майном як одноособово, так і разом з іншими.

Стаття 22

Право на соціальне забезпечення

Стаття 23 Право на працю, на справедливу і задовільну винагороду, на створювати
професійні спілки
Стаття 25 Право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд
та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і
добробуту її самої та її сім’ї
Стаття 18 Свобода думки, совісті і релігії
Стаття 19

Свобода переконань і на вільне їх виявлення

Стаття 20 Право на свободу мирних зборів
Стаття 21 Право на участь в управління своєю країною
Стаття 20 Право на свободу мирних зборів і асоціацій

КУЛЬТУРНІ ПРАВА,
КОЛЕКТИВНІ ПРАВА

Стаття 21 Право брати участь в управлінні своєю країною

Право вільно брати участь у
культурному житті суспільства

Стаття 28 Право на соціальний і міжнародний порядок

Стаття 27 Право вільно брати участь у культурному житті суспільства

Стаття 29

Кожна людина має обов’язки перед суспільством

Стаття 30

Заборона знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації!
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ЗАНЯТТЯ

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЖІНОК
ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ
БОРОТЬБИ З COVID-19

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:



Обов’язково дотримуйтесь порад державних органів, що
забезпечують громадське здоров’я, у вашому регіоні
під час пандемії Covid-19 і виконуйте свою діяльність,
забезпечуючи безпеку та будь-які інші заходи щодо
фізичної дистанції.
Якщо ви проводите захід онлайн:






Оберіть платформу, яка забезпечує участь і
взаємодію, і є безпечною.
Адаптуйте захід, щоб забезпечити відповідний обмін
думками та ідеями (у малих групах).
Надайте технічну підтримку учасникам/-цям для
забезпечення їхньої ефективної участі.

У світлі Covid-19 і різноманітних цифрових платформ, у
яких збираються школи та інші групи для забезпечення
їхньої нормальної активності, Amnesty розробляє
додаткові матеріали для підтримки проведення цих
заходів онлайн. Відвідайте сторінку Write for Right
https://www.amnesty.org/writeforrights та https://
marathon.amnesty.org.ua/





Жінки-правозахисниці
Право на свободу
Право на справедливий суд
Свобода слова
Утримання в одиночній камері





ПРО ЦЕЙ ЗАХІД:

Учасниці та учасники надихаються на дії
на підтримку Насими аль-Сада за права
жінок після усвідомлення порушень прав
людини, яких вона зазнала.

НЕОБХІДНИЙ ЧАС:

ПІДГОТОВКА І РЕСУРСИ:


до 60 хвилин



ВІК: 14+
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:


Учасниці та учасники знають про
систему чоловічої опіки над жінками
у Саудівській Аравії та ситуацію щодо
рівності жінок.

1. МОЄ РІШЕННЯ - МОЄ ЖИТТЯ

Учасники та учасниці виявляють
порушення прав людини, яких
зазнає Насима аль-Сада, жінкаправозахисниця в Саудівській Аравії.
Учасники та учасниці знають про
кампанію Amnesty International
„Марафон написання листів” та
готуються написати лист на підтримку
Насими.





Копії карток справи про Нассіму для
всіх учасників (сторінка 11).
Копії змісту Загальної декларації прав
людини для всіх учасників та учасниць
(сторінка 5).
Копії списку порушень прав людини у
справі Насими аль-Сада (сторінка 10).
Ручки / олівці / маркери та папір для
малювання та письма.

10 ХВИЛИН

Привітайте учасників і запропонуйте кожному і кожній з них намалювати на аркуші паперу квітку з
п’ятьма-шістьма великими пелюстками. Попросіть їх написати на кожній пелюстці те, що, на їхню
думку, для них дуже важливо вирішити самостійно. Наприклад, що вони носять, що вивчають, яку
музику слухають, з ким дружать, якими хобі чи спортом хочуть займатися, як витрачають гроші, як
проводять вільний час, з ким у них стосунки, що вони читають та ін.
Після того, як кожен і кожна закінчить свою квітку, попросіть учасників прочитати те, що вони
записали, і запишіть відповіді на дошці або фліпчарті, щоб текст бачили усі.
Переглядаючи список, запитайте учасників та учасниць:
JJ

JJ

JJ

Як ви почуваєтеся, коли самі не можете щось вирішити?
Як би ви почувались, якби хтось інший отримав відповідальність вирішити за вас питання,
які ви вважаєте важливими для вас?
Чи є у вашій громаді чи країні різниця між тим, які рішення можуть приймати люди різної
статі? Чому або чому ні?

Попросіть їх поділитися своїми відповідями з групою.

Учасники можуть поміркувати про те,
як вони почуваються, коли батьки або
опікуни приймають рішення, які, на їхню
думку, їм слід приймати самостійно.
Важливо, щоб ця діяльність полягала
не в обговоренні питання про те, чи
повинні батьки приймати рішення замість
молодих людей, а в дослідженні того,
як ви відчуваєте, коли хтось приймає
рішення щодо вашого життя, які, на вашу
думку, є важливими саме для вас.
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СИСТЕМА ЧОЛОВІЧОЇ «ОПІКИ»

10 ХВИЛИН

Поясніть, що для жінки із Саудівської Аравії, незалежно від її віку, відповіді на попередні питання
можуть виглядати інакше. Система чоловічої «опіки» над жінками вимагає, щоб у всіх жінок по закону
був опікун-чоловік (який може бути батьком, чоловіком, братом чи сином), щоб приймати рішення
і давати дозвіл на різні аспекти їхнього життя. У деяких випадках, коли жінка овдовіла, її опікуномчоловіком може бути син, незалежно від віку, який має право приймати рішення від імені своєї матері.
Поділіться з учасниками інформацією про опіку над жінками в Саудівській Аравії на сторінці 9.
Попросіть учасників та учасниць подумати про наступне:
JJ

JJ

Які права людини можуть виявитися під загрозою в системі чоловічої «опіки» над
жінками?
Як ви думаєте, чому в Саудівській Аравії існує чоловіча «опіка» і що потрібно зробити для
забезпечення рівних прав для жінок?

Якщо ви раніше не обговорювали права
людини з учасниками та учасницями,
скористайтеся шансом сформувати
спільне розуміння того, що таке права
людини, та імплементуйте положення
Загальної декларації прав людини,
використовуючи інформацію на початку
цієї сторінки, сторінка 5.

Через кілька хвилин зберіть кілька відповідей від групи. Ось ті права людини, яким загрожує небезпека
в рамках системи чоловічої опіки: право на свободу вираження поглядів і думки, право на свободу та
право на свободу пересування.

3

ІСТОРІЯ НАСИМИ

Повідомте учасникам та учасницям, що жінки-правозахисниці роками борються за права жінок та
виступають проти системи чоловічої опіки в Саудівській Аравії. Вони дізнаються більше про одну з них.
Роздайте картку справи Насими аль-Сада та копію змісту Загальної декларації прав людини, якщо ви
її не роздали раніше.
Об’єднайте учасників та учасниць у невеликі групи, дайте їм час прочитати історію Насими та
запитайте їх наступне:
JJ

Які відчуття у вас є після прочитання історії Насими?

JJ

Які права людини були порушені у справі Насими?

JJ

JJ

Яка ситуація з правами людини у дівчаток та жінок в Україні? Чи існують рішення, які не
можуть приймати жінки, але можуть чоловіки? Чи однаково ставляться до жінок і чоловіків?
Чому?
Що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію Насими та ситуацію інших захисниць прав
жінок?

Об’єднайте учасників та учасниць і зберіть відповіді на запитання з обговорень у малих групах.
Перегляньте таблицю відповідних прав, які були порушені у справі Насими.

20 ХВИЛИН
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ОБГОВОРЕННЯ

10 ХВИЛИН

Завершіть дискусію, використовуючи наступні запитання як орієнтир:
JJ Чому жінок-правозахисниць може переслідувати більший ризик, ніж інших?
JJ Що можна зробити, щоб вжити заходів та підтримати Насиму аль-Саду у досягненні
справедливості?
JJ Як це змінить повсякденне життя жінок в Саудівській Аравії?

5

Якщо у вас є час, ви можете поділитися
хвилинним відео про Нассіму
https://marathon.amnesty.org.ua/
todownload/

ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ НА ПІДТРИМКУ НАСИМИ
АЛЬ- САДА

Поясніть учасникам, що Amnesty закликає людей у всьому світі вжити заходів від імені Насими.
Поділіться деякими історіями успіху з попередніх кампаній «Марафону написання листів» та поясніть,
що Amnesty заохочує людей писати листи до влади та демонструвати солідарність з Насимою.

10 ХВИЛИН

Якщо є час, ви можете поділитися
коротким вступним відео за посиланням:
https://youtu.be/oleNsXJdArE

Якщо учасникам не вистачає часу на вжиття відповідних дій, пишучи листи та негайно приєднуючись
до акцій солідарності, вони можуть продумати як це зробити потім, або розділити певні дії між собою.
Заохочуйте їх до творчості.

НАПИШИ ЛИСТА - ВРЯТУЙ ЖИТТЯ
JJ

Заохочуйте їх написати королю Саудівської Аравії за такою
адресою:

Його Величності королю Салману бен Абдул Азіз Аль Сауду
Офіс Його Величності Короля
Королівський двір, Ер-Ріяд
Королівство Саудівська Аравія
Twitter: @KingSalman
Привітання: Ваша величність
Учасники можуть використовувати листи-шаблони для написання листів,
який ви можете завантажити на веб-сторінці «Напиши за права» за
адресою https://www.amnesty.org/writeforrights.

Або ви можете написати більш особистий лист.

РОЗКАЖІТЬ КОРОЛЮ ЩО-НЕБУДЬ, ЩОБ ЗРОБИТИ ЛИСТ
БІЛЬШ ІНДИВІДУАЛЬНИМ:
JJ

Розкажіть йому щось про себе

JJ

Розкажіть йому, що вас шокує у справі Насими

JJ

Закличке його негайно і беззастережно звільнити Насиму та
інших захисниць прав жінок

ПРОДЕМОНСТРУЙТЕ СОЛІДАРНІСТЬ – ПІДТРИМАЙТЕ НАССІМУ
Заохочуйте учасників та учасниць писати Насимі, висловлюючи свою
солідарність або будь-які заохочувальні слова, щоб підтримати дух
Насими.

Ви можете відмітити пости фото квітів, створені учасниками раніше, і
сфотографуватися з вашою квіткою або скласти їх усіх, щоб зробити сад.
Додайте особисте повідомлення Насимі.

Насима аль-Сада любить тварин і дорожить своїм садом удома.
Опублікуйте на своїх каналах у соціальних мережах фотографію свого
садівництва, красивих квітів чи природи чи малюнок тварин чи рослин.

Не забудьте позначити її @nasema33, а також @KingSalman, і
використовуйте хештег #FreeNassima у кожному дописі.

Надсилайте фізичні листи чи малюнки на знак солідарності до офісу
Amnesty International в Україні: м. Київ, відділення Нової пошти No 93,
отримувач: Представництво Амнесті Інтернешнл в Україні, тел.
067-740-43-26.
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СИСТЕМА ЧОЛОВІЧОЇ «ОПІКИ» НАД
ЖІНКАМИ У САУДІВСЬКІЙ АРАВІЇ
У серпні 2019 року завдяки сприятливому і давно назрілому розвитку подій, влада
оголосила про серйозні реформи у системі чоловічої опіки над жінками. Серед іншого,
це дозволило жінкам старше 21 року подавати документи та отримувати паспорт
та подорожувати без дозволу опікуна-чоловіка; жінки віком від 18 років реєструють
народження новонародженої дитини, смерть родича та власний шлюб чи розлучення,
а також подають заяву та отримують сімейний запис; а жінки можуть виконувати
функції голови домогосподарства.
Хоча результатом реформи стало визнання прав жінок у цих сферах нарівні з
чоловіків, а також завдяки реформуванню відбулося пом’якшення значних обмежень
свободи пересування жінок, система чоловічої опіки скасована не була. Реформи не
дозволяли жінкам виходити заміж без дозволу опікуна та не давати згоди на шлюб її
дітей. Жінки та дівчата продовжували стикатися з систематичною дискримінацією в
законодавстві та на практиці в інших сферах, таких як шлюб, розлучення, спадкування
та можливість передавати громадянство своїм дітям.
Жінки та дівчата залишались лише номінально захищеними від сексуального та інших
форм насильства. Вони продовжували потребувати дозволу чоловіка-опікуна залишати
притулки для тих, хто зазнав домашнього насильства.

СИТУАЦІЯ З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ В
САУДІВСЬКІЙ АРАВІЇ
У 2019 році влада Саудівської Аравії посилила репресії щодо права на свободу
слова, об›єднань та зібрань. Вони переслідували, самовільно затримували та
притягували до відповідальності десятки урядових опозиціонерів, правозахисників,
включаючи правозахисниць жінок, представників меншини шиїтів та членів сімей
активістів. Активістів шиїтів та релігійних священнослужителів продовжували судити в
антитерористичному суді за висловлення інакомислення.
Влада широко застосовувала смертну кару, проводячи десятки страт за цілий ряд
злочинів, включаючи ті, що по›вязані з обігом наркотиків. Деяких представників
шиїтської меншини в країні стратили після вкрай несправедливих судових процесів.
Влада провела серйозні реформи репресивної системи чоловічої опіки, зокрема
дозволила жінкам отримувати паспорти, подорожувати без дозволу чоловікаопікуна та стати головами домогосподарств; однак жінки продовжували стикатися
з систематичною дискримінацією в законодавстві та на практиці в інших сферах і
залишались неадекватно захищеними від сексуального та іншого насильства.
Влада надала сотням тисяч іноземних громадян право на працю та доступ до освіти
та охорони здоров’я, але заарештувала та депортувала сотні тисяч нелегальних
робітників-мігрантів, які зазнали зловживань та експлуатації роботодавцями та
катувань, перебуваючи під державним арештом. Дискримінація шиїтської меншини
залишалася закріпленою.

Насима аль-Сада
© Private
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У
СПРАВІ НАСИМИ АЛЬ-САДА
ПРАВО ЛЮДИНИ

СУТЬ ПОРУШЕННЯ У СПРАВІ
НАСИМИ

Право на справедливий суд

Нассіма була затримана без звинувачення більше року і не
змогла зустрітися зі своїм адвокатом. Дипломатам, журналістам та
незалежним спостерігачам заборонено відвідувати судові засідання
з її участю.

Право на безпеку

До свого арешту Насими отримувала деякі погрози у Twitter.

Право на свободу

Насима була затримана з липня 2018 року без висунення
звинувачень та суду і була поміщена в карцер з лютого 2019 року до
початку 2020 року.

Право на презумпцію
невинуватості

Насимі під час допиту погрожували словесно і прив’язували до
стільця.

Право на свободу висловлювань

Насима була затримана за те, що вона намагалася навчати інших та
боролася за рівне забезпечення прав жінок.

Право не піддаватися
дискримінації

Насима переслідується саме за те, що вона – захисниця прав жінок і
зазнає дискримінації за вимогу припинити дискримінацію жінок.

Право на управління справами
держави

Насима прагнула взяти участь у муніципальних виборах 2015 року,
але їй було заборонено.
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НАСИМА АЛЬ-САДА ,
САУДІВСЬКА АРАВІЯ
Нассіма аль-Сад любить тварин і дорожить своїм садом удома. Навіть
у своїй тюремній камері вона має ретельно доглянуту рослину. Це її
єдиний зв’язок із зовнішнім світом, за яким вона дуже сумує.
Більшу частину свого життя Нассіма проводила кампанію за свободу
жінок у Саудівській Аравії. Через це вона втратила свою свободу. Вона
була однією з кількох відомих активісток, які вимагали забезпечення
прав жінок, зокрема право керувати автотранспортом та право вести
щоденні справи без дозволу опікуна-чоловіка.
Закони Саудівської Аравії про опіку та піклування вимагали від жінок
отримувати дозволу чоловіка на виїзд та для інших основних потреб.
Незважаючи на те, що ці закони були пом’якшені в останні місяці,
жінки, які проводили кампанію за припинення опіки, залишаються за
гратами. «Чому неповнолітній хлопчик повинен бути опікуном дорослої
жінки?», - Насима писала у 2016 році. «Чому немає віку, коли жінка стає
дорослою, відповідальною за свої рішення та своє життя? Чому повинен
бути чоловік, відповідальний за її життя?».
Насима була заарештована за мирну правозахисну діяльність у липні
2018 року. Під час перебування у в’язниці з нею жорстоко поводились.
Її помістили в камеру одну, в повній ізоляції від інших затриманих з
лютого 2019 року по лютий 2020 року. Їй дозволявся один тижневий
телефонний дзвінок родині, але заборонялися побачення навіть з її
адвокатом.
«Коли жінка відчуває, що не може виконувати основні завдання як
громадянка без опікуна-чоловіка, це обмежує її особистість».
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Все-таки Насима та її родина не здаються. Ми також не повинні.

«Коли жінка відчуває, що не може
виконувати основні завдання як
громадянка без опікуна-чоловіка, це
обмежує її особистість»
Насима аль-Сада

ПРО AMNESTY
INTERNATIONAL
Amnesty International – це всесвітній рух, що об’єднує
понад 7 мільйонів людей, які вважають боротьбу з
несправедливістю своєю особистою справою. Ми
ведемо боротьбу за світ, де кожен і кожна користується
правами людини. Ми розслідуємо та викриваємо факти
щоразу, коли трапляються зловживання правами людини.
Ми тиснемо на уряди, а також інші впливові групи,
щоби впевнитись, що вони виконують свої обіцянки та
дотримуються міжнародних зобов’язань щодо захисту
і забезпечення прав людини. Розповідаючи сильні
історії людей, з якими ми співпрацюємо, ми мобілізуємо
мільйони однодумець і однодумців по всьому світу
для агітації за зміни та захисту тих активістів/-ок, хто
перебуває на передових позиціях. Ми підтримуємо і
заохочуємо людей вимагати дотримання їх прав через
освітні ресурси та навчання.
Наша робота захищає та надає людям можливості - від
скасування смертної кари до розширення захисту
сексуальних та репродуктивних прав та від боротьби з
дискримінацією до захисту прав біженців та мігрантів.
Ми допомагаємо притягнути до відповідальності усіх
тих, хто порушує права інших. Ми домагаємося змін у
репресивних законах ... І сприяємо звільненню тих, кого
ув’язнили лише за те, що вони висловили свою думку.
Ми публічно відстоюємо інтереси усіх, чия свобода чи
гідність знаходяться під загрозою порушення.
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