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”Människor alltid måste följa sitt samvete.  
Mänskliga rättigheterna är civilisationens grund”.

Jelena Bonner
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Förord 

är en stark röst som försvarar politiska fångar, 
oliktänkande och människorättsförsvarare.

Genom Europaparlamentets Sacharovnätverk, 
bestående av samtliga Sacharovpristagare och 
några representanter från Europaparlamentet, 
vill vi erbjuda en stark plattform för alla som 
troget håller fast vid tankefriheten, för att stärka 
budskapet om fred, tolerans, frihet, mänskliga 
rättigheter och rättsstatsprincipen i hela världen.

Jag kan stolt meddela att Europaparlamentet 
under 2013 har tagit emot och hållit 
prisutdelningsceremonier för tre pristagare 
som tidigare – av politiska skäl – varit 
förhindrade att komma till Europaparlamentet 
och ta emot sitt pris, nämligen Kvinnor i vitt 
(Damas de Blanco), Guillermo Fariñas från Kuba 

År 2013 firar vi att vi i 25 år har skyddat och 
främjat de mänskliga rättigheterna genom att 
dela ut Sacharovpriset. 

Genom åren har vi erkänt och stöttat enskilda 
personers och organisationers modiga kamp 
mot rasism och förtryck, krig och terrorism, 
fängslanden och tortyr samt för sina egna och 
andra människors rättigheter.

Det är med särskild glädje jag meddelar att 
årets Sacharovpristagare är Malala Yousafzai, en 
modig flicka från Pakistan vars beslutsamhet 
i kampen för barns rätt till utbildning är så 
motiverande. Malala har fört sin kamp vidare, 
utanför Pakistans gränser och ut i världen, 
och kämpar för att ge flickor och kvinnor mer 
inflytande i kampen för självbestämmande. 

och den före detta politiska fången Aung San 
Suu Kyi från Myanmar/Burma.

För att i år fira detta speciella 25-årsjubileum 
för Sacharovpriset har jag bjudit in pristagare 
från hela världen för att tillsammans med 
Europaparlamentet stärka vår gemensamma 
kamp för mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter runtom i världen och 
för de ideal som våra pristagare kämpar för i 
sina dagliga liv.

Tillsammans med dessa modiga män och 
kvinnor – och nu även denna modiga flicka, 
Malala, som vi har tilldelat Sacharovpriset – ska 
vi fortsätta att arbeta gemensamt för att de 
universella mänskliga rättigheter som vi tror så 
starkt på ska bli verklighet för alla och envar. 

Martin Schulz
Europaparlamentets talman

Malala inspirerar barn och vuxna i hela världen. 
Vi ska följa den väg hon har trampat upp, och 
vi ska göra det med konkret stöd. Faktum är 
att Europeiska unionen har beslutat att ge 
prispengarna för Nobels fredspris 2012 till 
ett initiativ för fredens barn som hjälper barn 
runtom i världen, bland annat flickor i Pakistan, 
att förverkliga sin rätt till utbildning.

Som företrädare för fler än 500 miljoner 
europeiska medborgare är Europaparlamentet 
mycket engagerat i människorättsfrågan. 
Europaparlamentet lägger sin tyngd 
bakom våra gemensamma värderingar, 
med mycket konkreta åtgärder i form av 
resolutioner om mänskliga rättigheter, besök 
på plats, ingripanden på diplomatnivå och 
valobservatörsuppdrag. Europaparlamentet 
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Sacharovpriset 

Sacharovpriset för tankefrihet inrättades 
1988 för att hedra den ryske kärnfysikern och 
människorättskämpen Andrej Sacharov. Det är 
Europeiska unionens viktigaste utmärkelse för 
att hylla dem som gör insatser för de mänskliga 
rättigheterna. Genom priset får pristagarna 
uppmärksamhet och moraliskt stöd och 
därigenom större genomslag för sin sak. 

Priset har tilldelats såväl enskilda personer 
som föreningar: dissidenter, politiska ledare, 
journalister, advokater, aktivister från det civila 
samhället, författare, mödrar och hustrur, 
minoritetsledare, en grupp som bekämpar 
terrorism, fredsaktivister, en tortyrmotståndare, 
en serietecknare, en samvetsfånge, en 
filmmakare och till och med FN som organ. 
Genom priset uppmärksammas frågor som 
yttrandefrihet, skydd av minoriteternas 
rättigheter, respekt för folkrätten, 
demokratiutveckling och rättsstatsprincipen. 

Europaparlamentet delar ut Sacharovpriset för 
tankefrihet på 50 000 euro under ett högtidligt 
plenarmöte i Strasbourg mot slutet av varje 
år. Kandidater nomineras av de politiska 
grupperna eller minst 40 parlamentsledamöter. 
Utrikesutskottet, utvecklingsutskottet och 
underutskottet för mänskliga rättigheter håller 
ett gemensamt sammanträde under vilket 
kandidaterna presenteras, varpå ledamöterna 
röstar om vilka tre som ska gå vidare till 
slutomgången. Årets pristagare utses därefter 
av talmanskonferensen, ett organ som leds av 
Europaparlamentets talman och som består 
av ledarna för de olika politiska grupperna i 
Europaparlamentet. Valet av pristagare blir på 
så sätt ett verkligt europeiskt val. 

”Det viktiga i livet är inte det  
enkla faktum att vi har levt.  
Det viktiga är hur vi har påverkat 
andra människors liv”.

Nelson Rolihlahla Mandela 
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Sacharovpriset – uppkallat efter 
Andrej Sacharov

frihet, misshandlats och fördrivits. I flera fall har 
pristagarna inte tillåtits ta emot priset personligen. 

Det gäller till exempel Nasrin Sotoudeh, som 
tilldelades Sacharovpriset 2012 och som i 
brev från fängelset i Iran till den framlidne 
Andrej Sacharov har resonerat kring begreppet 
dissident och jämfört sin situation med hans:

”Att läsa dina memoarer var en stor upplevelse 
för mig på flera sätt. Likheterna mellan våra 
metoder och de många gemensamma 
beröringspunkterna var mycket uppmuntrande 
och jag beundrade naturligtvis också din vägran 
att ge upp, trots de auktoritära metoder som 
regeringen i ditt land använde sig av. 

Ditt sätt att dagligen gjuta nytt liv i motståndet 
var fantastiskt. Du förkroppsligade verkligen 
andan i det Goethe säger om att det endast är 
den som dagligen tvingas vinna sin frihet och 
sitt liv på nytt som verkligen förtjänar dem.

Det du lyckades uppnå blev en stor seger för 
alla frihetskämpar över hela världen. Måtte de 

Andrej Sacharov (1921–1989), berömd 
fysiker, medlem av vetenskapsakademin, 
dissident och mottagare av Nobels fredspris 
1975, hade tvångsförvisats till Gorkij 
(dagens Nizjnij Novgorod) när han fick veta 
att Europaparlamentet tänkte instifta ett 
pris för tankefrihet som skulle bära hans 
namn. Från Gorkij meddelade han 1987 
Europaparlamentet att han tillät att priset 
uppkallades efter honom och att han var djupt 
rörd. Han betraktade med rätta priset som en 
uppmuntran åt alla dem som, liksom han själv, 
engagerat sig i kampen för att de mänskliga 
rättigheterna ska respekteras. 

Andrej Sacharov var banbrytande inom 
atomforskningen i Sovjetunionen men han 
oroades över att kapprustningen under 
det kalla kriget skulle kunna utlösa ett 
kärnvapenkrig. Efter att ha publicerat en 
essä kallad Reflektioner om framsteg, fredlig 
samlevnad och intellektuell frihet, först som 
samizdat (maskinskrivna kopior som han 
själv tryckte och distribuerade) och därefter 
i västerländsk press, stängdes han av från all 

som kommer efter dig kunna förverkliga dina 
ouppfyllda drömmar om frihet. De kommer 
definitivt att kämpa för att uppfylla och slå vakt 
om sina drömmar.”

På samma sätt som Andrej Sacharov har alla 
Sacharovpristagare visat hur mycket mod, 
tålamod och inre styrka som krävs för att 
försvara de mänskliga rättigheterna och kräva 
att de erkänns överallt. 

militärrelaterad forskning. År 1970 var han en 
av grundarna till Kommittén för de mänskliga 
rättigheterna i Sovjetunionen och 1972 gifte 
han sig med människorättsaktivisten Jelena 
Bonner. Trots allt starkare påtryckningar 
från regeringen engagerade sig Sacharov 
inte bara för att oliktänkande i hemlandet 
skulle friges, utan blev också en av regimens 
modigaste kritiker och en symbol för kampen 
för de grundläggande fri- och rättigheterna. 
Enligt Nobelpriskommittén var han ”ett 
språkrör för mänsklighetens samvete”. Varken 
skrämseltaktik eller tvångsförvisning kunde 
krossa hans motstånd.

De sovjetiska myndigheterna tvångsförvisade 
Andrej Sacharov till Gorkij för att begränsa hans 
kontakter med utlänningar. Priset som bär 
hans namn når över nationsgränserna, även 
till länder med förtryckarregimer, för att belöna 
människorättsaktivister och dissidenter runt 
om i världen. De människorättsaktivister som 
priset vill lyfta fram betalar ett högt pris för sitt 
engagemang till försvar för människans värdighet. 
Många har förföljts, berövats sin personliga 
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Nätverket för Sacharovpriset 

tillsammans och i samarbete med 
Europaparlamentet”.

Nätverket utökade sedan sin verksamhet 
genom en konferens på hög nivå i november 
2011 till vilken samtliga pristagare bjöds in 
av Europaparlamentets dåvarande talman 
Jerzy Buzek för att diskutera problem i 
samband med övergången till demokrati, 
kvinnornas roll och effekterna av ny teknik. 
Jerzy Buzek underströk på konferensen att 
det varken är Facebook eller Twitter som får 
förtryckarregimerna på fall. I slutändan handlar 
det om människors brinnande längtan efter 
frihet och vilja att förbättra sin egen situation.

Vid nätverkets årliga evenemang i oktober 
2012 diskuterade de dåvarande ordförandena, 

Nätverket för Sacharovpriset skapades 2008, 
när priset firade sitt 20-årsjubileum. 

För att högtidlighålla denna händelse 
anordnade Europaparlamentet en konferens 
på temat ”20 år av aktivt stöd för de mänskliga 
rättigheterna: Sacharovpristagare berättar 
om sig själva”. Många pristagare deltog i 
konferensen och delade med sig av sin syn på 
globala mänskliga rättigheter och effekterna av 
Sacharovpriset. Hauwa Ibrahim, som tilldelades 
Sacharovpriset 2005, använde prispengarna för 
att skicka mer än 100 barn till skolan. Mödrarna 
på la Plaza de Mayo, 1992 års pristagare, 
använde dem för att öppna en bokhandel, 
ett politiskt kafé och ett universitet för mer 
än 2 400 studenter. Jelena Bonner, Andrej 
Sacharovs änka och själv en välkänd förkämpe 

Europaparlamentets talman Martin Schultz 
och 2011 års pristagare Ali Ferzat, Asmaa 
Mahfouz och Ahmed El-Senussi, offentligt sin 
syn på demokratisering i efterdyningarna av 
den arabiska våren. Pristagarna talade också 
på det första världsforumet för demokrati i 
Strasbourg, som Europaparlamentet var med 
och arrangerade.

Under 2013 firas Sacharovprisets 
25-årsjubileum. Under året har det hållits ett 
antal debatter inom Sacharovnätverket och 
en högnivåkonferens där pristagare från hela 
världen samlades med Europaparlamentet för 
att diskutera kampen och stärka och berika 
varandra inom Sacharovnätverket.

för mänskliga rättigheter och demokrati, 
citerade under konferensen sin man, som var 
övertygad om att ”människor alltid måste följa 
sitt samvete” och sade att hon personligen 
anser att ”de mänskliga rättigheterna är 
civilisationens grund”.

Nätverket invigdes officiellt av 
Europaparlamentets dåvarande talman  
Hans Gert Pöttering som en plattform  
för pristagarna att ta del av varandras 
aktiviteter och visa solidaritet. 

Pristagarna undertecknade en 
gemensam förklaring om att ”öka de 
samlade ansträngningarna till stöd för 
människorättskämpar runt om i världen 
genom insatser av Sacharovpristagarna 
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PRISTAGARNA

2002  Oswaldo Payá Sardiñas
2003  FN:s generalsekreterare Kofi Annan och hela FN:s personal
2004  Det vitryska journalistförbundet
2005  Kvinnor i vitt och Hauwa Ibrahim och Reportrar utan gränser
2006  Aljaksandr Milinkevitj
2007  Salih Mahmoud Mohamed Osman
2008  Hu Jia
2009   Memorial (Oleg Orlov, Sergej Kovaljov och Ljudmila Aleksejeva  

för Memorial och alla andra människorättskämpar i Ryssland)
2010  Guillermo Fariñas
2011   Arabiska våren (Mohamed Bouazizi, Asmaa Mahfouz,  

Ahmed El-Senussi, Razan Zaitouneh och Ali Ferzat)
2012  Nasrin Sotoudeh och Jafar Panahi
2013  Malala Yousafzai

1988  Nelson Rolihlahla Mandela och Anatolij Martjenko (postumt)
1989  Alexander Dubček
1990  Aung San Suu Kyi
1991  Adem Demaçi
1992  Mödrarna på Plaza de Mayo
1993  Oslobođenje
1994  Taslima Nasreen
1995  Leyla Zana
1996  Wei Jingsheng
1997  Salima Ghezali
1998  Ibrahim Rugova
1999  Xanana Gusmão
2000  Basta Ya
2001   Izzat Ghazzawi och Nurit Peled-Elhanan  

och Dom Zacarias Kamwenho
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Malala Yousafzai

Malala Yousafzai är en 16-årig flicka från Pakistan 
som sköts i ansiktet av en taliban i syfte att hindra 
henne och andra flickor från att gå till skolan.

”De sköt henne i huvudet på armslängds 
avstånd – och detta gjorde henne starkare”, 
förklarade Hollywoodskådespelaren Angelina 
Jolie vid lanseringen av ett första projekt som 
ska hjälpa 40 flickor i Swatdistriktet i Pakistan 
att kunna gå i skolan. 

Malala återhämtade sig från sina skador efter 
omfattande behandlingar i Storbritannien, 
där hon numera bor, och hon har berättat att 
hon vill att ”varje flicka, varje barn ska få en 
grundutbildning”. 

Malala började sin kamp när hon var 11 år och 
för BBC Urdu skrev en anonym internetdagbok 
om en skolflickas liv under talibanstyret i 
Swatdalen i Pakistan. 

Onsdagen den 14 januari 2009 skrev hon 
följande inlägg: ”Jag kanske aldrig kommer 
att gå till skolan igen”. Hennes skolrektor hade 
meddelat när vinterlovet skulle börja, men inte 
när skolan skulle öppna igen. Den 15 januari 
2009 bestämde talibanerna att alla flickskolor i 
Swat skulle stängas, och fler än 150 skolor hade 
redan sprängts. 

En kort tid därefter blev Malala och hennes 
familj tvungna att fly från sin belägrade stad 
Mingora, eftersom talibanerna och den 
pakistanska armén stred om kontrollen över 
staden. Malalas skola ödelades fullständigt. 

När säkerhetssituationen förbättrats och 

Malala återvände hem tillsammans med sin 
far Ziauddin, som är en liberal medlem av 
rådsförsamlingen jirgan och som drev en 
flickskola, utsattes de för hotelser. Men Malala 
fortsatte att förespråka grundutbildning 
för flickor i frispråkiga intervjuer och TV-
framträdanden, och hon medverkade frivilligt 
i två dokumentärer om flickors utbildning i 
Swatdalen: Class dismissed in Swat Valley och 
A school girl’s odyssey. Hon använde donerade 
pengar för att köpa en skolbuss, och det var  
när Malala var på väg hem i just denna 
skolbuss som hon sköts, och två andra flickor 
skadades, i en attack som nätverket Tehrik-e-
Taliban tagit på sig ansvaret för. 

Syftet med attacken var att döda Malala 
och att ”läxa upp” alla som hade koppling 
till henne och hennes kamp för pakistanska 
flickors och kvinnors rätt till utbildning, frihet 
och självbestämmande. Men Malala fortsätter 
att kämpa.

På sin sextonårsdag den 12 juli 2013 talade 
hon i FN:s högkvarter vid ett evenemang som 
organiserades av FN:s särskilda sändebud för 
global utbildning Gordon Brown.

”Terroristerna trodde att de skulle förändra mitt 
mål och stoppa mina ambitioner”, sade hon, 
”men inget har förändrats i mitt liv, utom detta: 
svagheten, rädslan och känslan av hopplöshet 
dog. I stället föddes styrka, förmåga och mod.”

FN har utropat den 10 november till 
Malaladagen, för att uppmärksamma flickors 
rätt att gå i skolan, och Pakistan och Unesco 
har startat Malalafonden för flickors utbildning. 
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Nelson Mandela, som även tilldelades Nobels 
fredspris 1993, har dragit sig tillbaka från 
offentligheten men han är sina ideal trogen 
genom två välgörenhetsorganisationer, Nelson 
Mandela Foundation och Nelson Mandela 
Children’s Fund. 

I juni 2013 togs Nelson Mandela, 94, in på 
sjukhus med en allvarlig lunginfektion som 
han ursprungligen ådragit sig under sin tid 
i fängelset. Tusentals människor från hela 
världen skickade hälsningar för att uttrycka sin 
kärlek och sitt stöd. 

Det är som Nelson Mandela själv har sagt: ”Det 
viktiga i livet är inte det enkla faktum att vi har 
levt. Det viktiga är hur vi har påverkat andra 
människors liv”.

Sex år efter det att han tilldelats det första 
Sacharovpriset valdes Nelson Mandela i 
Sydafrikas första fria val till landets första svarta 
president och regeringschef. Han hade suttit 
fängslad i 27 år med stöd av apartheidlagarna 
och blivit en symbol för kampen mot rasism. 
När Nelson Mandela tilldelades Sacharovpriset 
1988 satt han fortfarande i husarrest, men bara 
fyra månader efter sitt frisläppande, i juni 1990, 
talade han inför Europaparlamentet. Han var 
fast övertygad om behovet av en rättvis och 
varaktig lösning för att stöpa om Sydafrika till 
ett ”enat och demokratiskt samhälle, befriat 
från rasism”. Allt annat skulle vara ”en skymf mot 
minnet av de oräkneliga patrioter i Sydafrika 
och i resten av vår region som offrat sina liv för 
att vi i dag ska kunna stå här och säga att vi nu 
verkligen kan se slutet på apartheidsystemet”. 

I sitt avskedsanförande inför det sydafrikanska 
parlamentet – tio år efter den dag då han 
svors in som president – konstaterade han att 
”historiska fiender lyckades förhandla fram en 
fredlig övergång från apartheid till demokrati 
tack vare att vi var beredda att acceptera den 
inneboende godheten hos motparten”. 

1988

Nelson Rolihlahla Mandela
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När hans änka Larissa Bogoraz tog emot 
Sacharovpriset 1988 hyllades Anatolij 
Martjenko av Andrej Sacharov själv som 
i ett meddelade till Europaparlamentet 
konstaterade följande: ”I Mitt vittnesbörd var 
Martjenko en av de första som sade sanningen 
om arbetslägren och fängelserna under den 
poststalinistiska eran. Hans bok blev en av 
grundstenarna till människorättsrörelsen i 
vårt land. Den moraliska grundsyn, uttryckt 
som fredlig kamp för rättvisa och strävan 
efter en öppen och fullständig sanning, som 
genomsyrar boken väckte de förtryckande 
organens hat mot dess författare. Därefter blev 
hans liv och tragiska död i Tjistopolfängelset 
deras sätt att låta honom betala priset för 
denna sanning, denna ståndfasthet och hans 
moraliskt högtstående principer. Martjenkos 
liv och arbete har gett ett enormt bidrag till 
demokratins sak, till humanitet och rättvisa.” 

Anatolij Martjenko, en av de mest kända 
dissidenterna i f.d. Sovjetunionen, avled 1986 
i fängelset i Tjistopolt efter en tre månader 
lång hungerstrejk under vilken han krävde 
att alla sovjetiska samvetsfångar skulle friges. 
Han var bara 48 år men hade tillbringat över 
20 år i fängelse och inre exil. De våldsamma 
internationella protesterna efter hans död 
blev en viktig bidragande orsak till att 
kommunistpartiets dåvarande sekreterare 
Michail Gorbatjov till sist tvingades frige ett 
stort antal politiska fångar 1987. 

Martjenko fick stor uppmärksamhet genom 
Mitt vittnesbörd, en självbiografisk bok om 
hans tid i sovjetiska arbetsläger och fängelser. 
Efter att ha lämnat skolan vid åtta års ålder 
utbildade Martjenko sig själv under sin 
fångenskap. Efter att ha släppts ur fängelset 
1966 skrev han inte bara sin banbrytande 
bok, utan gick också med i den sovjetiska 
människorättsrörelsen, blev 1975 en av 
grundarna till den viktiga Helsingforsgruppen 
i Moskva, organiserade protester och upprop 
och författade ett antal öppna brev som i flera 
fall ledde till att han fängslades.

1988

Anatolij Martjenko 
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1968 när Warszawapaktens stridsvagnar rullade 
in i Tjeckoslovakien och tog kontroll över Prag. 
Dubček kidnappades av KGB och fördes till 
Kreml där han under kort tid hölls inspärrad.

Efter att ha anklagats för förräderi fråntogs 
han alla sina ämbeten och stöttes ut ur det 
tjeckiska kommunistpartiet 1970. Under 
15 år levde han som vanlig arbetare och 
återkom till det politiska livet först 1988 som 
medborgarrättsaktivist.

Efter den tjeckoslovakiska revolutionen 1989 
valdes Alexander Dubček till talman för den 
federala församlingen från 1989 till 1992. Vid 
prisutdelningen i januari 1990 konstaterade 
Andrej Sacharov i ett meddelande som lästes 
upp under ceremonin att Dubček även var 
en av de personer som hållit hoppet vid 
liv för de sovjetiska dissidenterna i deras 
långa kamp för glasnost. Alexander Dubček 
uttryckte en förhoppning om att ”den stora 
europeiska gemenskapsandan som ett resultat 
av Pragvåren ska vinna gehör både 1990 och 
under alla kommande år”.

Han dog i en bilolycka 1992.

Alexander Dubček (1921–1992) var en av de 
pådrivande krafterna bakom förnyelse och 
förändringsprocessen i det tidigare östblocket 
och en ledande figur i den reformrörelse som 
är känd som Pragvåren 1968 i Tjeckoslovakien.

Han växte upp i en familj som hjälpte till 
att bygga upp socialismen i Sovjetunionen. 
Dubček blev i hemlighet medlem 
av kommunistpartiet 1939 och efter 
ockupationen av Tjeckoslovakien under 
andra världskriget gick han också med i den 
underjordiska motståndsrörelsen mot den 
protyska slovakiska staten. 

När Alexander Dubček, en hängiven kommunist, 
blev det tjeckoslovakiska kommunistpartiets 
förste sekreterare 1968 försökte han liberalisera 
den kommunistiska regimen. 

Han ökade pressens yttrandefrihet, 
återupprättade offren för Stalinepokens politiska 
utrensningar och inledde ett reformprogram 
som innebar ekonomiska reformer och en 
bred demokratisering av Tjeckoslovakiens 
politiska liv. Hans reformer väckte oro i Moskva 
och hans strävan efter att ge stalinismen ett 
”mänskligt ansikte” krossades den 21 augusti 

1989

Alexander Dubček 
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hon satt i husarrest vägrade myndigheterna att 
ge hennes man, som hade drabbats av cancer, 
visum för att besöka henne i Burma och 
uppmanade henne i stället att lämna landet. 
Eftersom hon förstod att hon inte skulle få 
återvända vägrade hon och återsåg därför inte 
sin man, som avled 1999. 

Hon satt fortfarande i husarrest 2010 när Burmas 
första val på tjugo år ägde rum, men frigavs 
sex dagar senare. När demokratiska reformer 
inleddes i landet ställde hon upp i ett fyllnadsval 
till parlamentet i april 2012. Hennes parti vann 
43 av de tillgängliga 45 platserna. Hon leder nu 
den parlamentariska oppositionen. 

I samband med hennes valseger hyllades hon 
av Europaparlamentet, som upprepade gånger 
hade krävt hennes villkorslösa frigivande, som 
”en förebild när det gäller osjälviskt mod och att 
kämpa mot tyranni och för frihet och demokrati”. 

År 2013 meddelade Aung San Suu Kyi att 
hon hade för avsikt att ställa upp i landets 
presidentval.

Aung San Suu Kyi tilldelades Sacharovpriset 
1990 för sina insatser som ledare för Burmas 
kamp för demokrati. Ett år senare mottog hon 
dessutom Nobels fredspris.

Aung San Suu Kyi är dotter till Aung San, 
en nationalhjälte i det fria Burma som 
mördades när Suu Kyi var två år, och Khin Kyi, 
en framstående burmesisk diplomat. Hon 
återvände till Burma 1988 efter att ha varit 
bosatt utomlands för att vårda sin döende 
mor. Det var nu hon bevittnade de brutala 
massakrerna på dem som protesterade mot U 
Ne Wins militärregim, vilket ledde till att hon 
började sin ickevåldskamp för demokrati och 
mänskliga rättigheter.

Hon tillbringade det mesta av de båda 
decennierna efter 1990 i husarrest eller i 
fängelse sedan den styrande militärjuntan 
genom arresteringar och blodiga 
hämndaktioner slagit till mot hennes 
Nationella demokratiförbund och vägrat att 
överlämna makten till förbundet trots dess 
överväldigande seger i valet samma år. Medan 

1990

Aung San Suu Kyi
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Mellan 1998 och 1999, under kriget i Kosovo, 
var han politisk företrädare för Kosovos 
frihetsarmé (UCK) och stannade i Kosovo 
medan andra ledare lämnade landet.

Efter kriget har han huvudsakligen ägnat sig 
åt att försona de olika befolkningsgrupperna 
och hjälpa flyktingar att återvända. Han blev 
ordförande för kommittén för ömsesidig 
förståelse, tolerans och samlevnad som 
företräder alla etniska grupper i Kosovo 
”eftersom Kosovo tillhör alla” och ”vi vill skapa ett 
fritt, demokratiskt och multietniskt samhälle”. 

Adem Demaçi nominerades till Nobels 
fredspris 1996. Han har skrivit flera böcker, till 
exempel Quantified love och Mother Shega and 
her five daughters. Hans trilogi Ashes 99 ger en 
bild av det albanska dramat, det drama som är 
hans eget.

Adem Demaçi är författare, född i Priština 
i Kosovo 1936. Han tillbringade en stor del 
av sitt liv mellan 1958 och 1990 i fängelse 
på grund av sin kamp för Kosovoalbanernas 
grundläggande rättigheter och för att ha 
offentliggjort den bittra sanningen om det 
serbiska förtrycket av de två miljoner albaner 
som lever i Kosovo. 

”Vi kan i dag konstatera att yttrandefriheten 
är det första, viktiga steget mot demokrati. 
Utan det fria ordet finns ingen dialog och utan 
dialog kan man inte finna sanningen och utan 
sanning är inga framsteg möjliga.” 

Efter att ha frigivits övertog Adem Demaçi 
ledningen av rådet för försvar av de 
mänskliga fri- och rättigheterna. Under 1996 
inledde han en politisk karriär, gick med i 
Kosovos parlamentariska parti och blev dess 
ordförande. Han uppmanade till öppen protest 
mot den serbiska regimen eftersom han 
ansåg att icke-våld inte nödvändigtvis betyder 
passivitet och inledde en uppmärksammad 
men fredlig proteskampanj mot det serbiska 
styret. Bland annat krävde han att kosovarerna 
skulle släcka sin belysning under fem minuter 
och stå stilla på gatan under en minut vid 
precis samma tidpunkt. 

1991

Adem Demaçi 
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”Utan det fria ordet finns ingen 
dialog och utan dialog kan man  
inte finna sanningen och utan 
sanning är inga framsteg möjliga.” 

Adem Demaçi
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Utvecklingen mot demokrati i Argentina ledde 
till att mödrarna genomförde sin sista årliga 
motståndsmarsch 2006, då de förklarade att 
”fienden sitter inte längre i regeringsbyggnaden”. 
På grund av inre motsättningar splittrades 
rörelsen. Grundarna har emellertid fortsatt sina 
marscher varje torsdag som ett sätt att minnas 
sin långa kamp. Nu har det dessutom tillkommit 
en ny grupp, Los Hijos de los Desaparecidos (de 
försvunnas barn). 

På den trettiosjätte årsdagen uppmanade 
Hebe de Bonafini, rörelsens ledare, i ett öppet 
brev Argentinas högsta domstol att ”tänka 
på sitt eget rykte och ibland faktiskt försvara 
Argentinas folk, inte bara de stora företagen”. 
Det som mödrarna på Plaza de Mayo inledde 
som en personlig kamp för att hitta sina 
bortförda barn har utvecklats till en politisk 
kamp för oberoende domstolar. 

Under många år höll mödrarna på Plaza de 
Mayo ihop, förenade i kampen och sorgen 
över att aldrig ha funnit sina försvunna barn. 
Rörelsen, som föddes under mödrarnas 
försök att hitta de barn som försvann under 
Argentinas ”smutsiga krig” (1976–1983), 
bidrog till att få bort landets militärregim 
och till att några av de som begått brott mot 
mänskligheten kunde åtalas och fängslas. 

Mödrarna på Plaza de Mayo var tvungna att 
leva med fruktan och stå ut med hot, våld och 
godtyckliga arresteringar i ett land där kvinnor 
förväntades acceptera orättvisor i tysthet. De 
använde sina egna kroppar som ”vandrande 
reklampelare” för bilder och namn på sina 
försvunna barn och vädjanden om att få dem 
tillbaka. Vid en tidpunkt då det var förbjudet 
att ens stå tillsammans i grupp arrangerade 
mödrarna sin första protest genom att 
långsamt gå moturs i en cirkel runt Plaza de 
Mayo. Fjorton kvinnor deltog i den första 
protesten, men senare anslöt sig hundratals 
och deras passiva motstånd fortsatte trots att 
några av dem ”försvann”.

1992

Mödrarna på Plaza de Mayo
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Oslobođenjes redaktörer utnämndes 
till Årets redaktörer 1993 av World Press 
Review för deras ”mod, uthållighet och 
hängivenhet gentemot journalismens 
principer”. Journalisterna på Oslobođenje 
har mottagit flera andra utmärkelser för sina 
enastående insatser: Årets dagstidning 1992, 
Frihetspriset 1993, Oscar Romero-priset 1993, 
Niemanstiftelsens Louis M. Lyons-pris för 
samvete och integritet inom journalistiken 
1993 och priset Achievements in Journalism 
1993. Tidningens chefredaktör Mehmed 
Halilović tog 1995 emot Missouris universitets 
medalj från journalisthögskolan i Columbia för 
den obrutna utgivningen av dagstidningen 
under belägringen av Sarajevo 1992–1995. 

Oslobođenje grundades 1943 och utges 
fortfarande i Sarajevo. År 2006 köptes 
tidningen av två av stadens största företag, 
Sarajevos tobaksfabrik och Sarajevos bryggeri.

Under kriget i före detta Jugoslavien hade den 
populära dagstidningen Oslobođenje (Befrielse) 
bosnier, bosnienserber och bosnienkroater 
bland sina anställda. Trots att journalistkolleger 
dödats och sårats och trots att tidningshuset 
skjutits sönder av serbiska ställningar, fortsatte 
cirka 70 journalister att arbeta med livet som 
insats för att tidningen skulle komma ut. 
Redaktionen satt i ett atomskyddsrum i källaren 
under tidningshuset i Sarajevo.

Enligt en av de dåvarande utgivarna, Zlatko 
Disdarević, senare bosnisk ambassadör, 
arbetade Oslobođenje för att bevara och 
försvara Bosnien och Hercegovina som en 
multietnisk stat. ”Våra ansträngningar gick ut på 
att förhindra att landet förintades, delades eller 
försvann helt och hållet från kartan. Sarajevos 
invånare, liksom Bosniens och Hercegovinas 
befolkning, kommer även i fortsättningen att 
kämpa mot den delning som har sina rötter i ett 
Europa som fanns före första världskriget.” 

1993

Oslobođenje 
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Ett par år senare, i september 1998, återvände 
Taslima Nasrin till Bangladesh när hennes 
mor låg på dödsbädden. Så snart nyheten 
om detta hade spritt sig krävde religiösa 
fundamentalister på nytt att hon skulle dödas. 
En domstol utfärdade en häktningsorder och 
hotade med att beslagta hennes tillgångar. 
Europaparlamentet hörsammade hennes 
rop på hjälp och krävde i en resolution att 
regeringen i Bangladesh skulle skydda hennes 
liv och garantera hennes säkerhet. På grund av 
fortsatta hot tvingades Taslima Nasrin på nytt 
lämna sitt land i januari 1999. Hon lever nu i 
New Delhi. 

I ett besök på Europaparlamentet i juni 2013 
vädjade Taslima Nasrin om hjälp till de sekulära 
rörelserna i Bangladesh för att motverka den 
islamiska fundamentalismen, som hon menade 
är särskilt skadlig för kvinnornas rättigheter. 
Hon tog ställning mot fundamentalism inom 
alla religioner. 

Taslima Nasreen föddes i Bangladesh 1962 
och började skriva vid tretton års ålder. Hon 
är känd för sina kraftfulla fördömanden av 
kvinnoförtryck och sin modiga religionskritik, 
trots påtvingad exil och ett antal fatwor som 
dömt henne till döden. Hon är en prisad 
författare och hennes arbeten har översatts till 
trettio olika språk.

Taslima Nasrin är läkare, sekulär humanist och 
människorättsaktivist med stark känsla för 
sin bengaliska identitet. På grund av hennes 
tankar och idéer är emellertid vissa av hennes 
böcker förbjudna i Bangladesh och hon har 
förvisats från Bengalen, såväl från Bangladesh 
som från den västbengaliska delen av Indien. 

När hon tilldelades Sacharovpriset 1994 hade 
hon redan tagit sin tillflykt till Europa och levde 
i exil i Frankrike och Sverige. I sitt tacktal vid 
prisutdelningen sade Taslima Nasrin att hon 
kommer från en del av världen där de sociala 
spänningarna och människors svårigheter 
är outhärdliga. Som författare kan hon inte 
blunda för den dagliga nöden och för de 
människor som svälter ihjäl i slumområdena.

1994

Taslima Nasreen
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Europaparlamentet tilldelade henne 
Sacharovpriset 1995 för hennes modiga försvar 
av de mänskliga rättigheterna och hennes 
arbete för en fredlig, demokratisk lösning på 
konflikterna mellan den turkiska regeringen 
och Turkiets kurdiska befolkning. 

Sedan Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna 2004 fastställt att hon inte hade 
fått en rättvis och opartisk rättegång kunde Leyla 
Zana äntligen tala direkt inför Europaparlamentet 
i samband med att hon mottog priset. 

År 2012 dömdes hon till ytterligare tio års 
fängelse för att ha ”spridit terroristpropaganda”. 
I egenskap av parlamentsledamot, som 
återvaldes 2011, har hon parlamentarisk 
immunitet fram till 2015.

I juni 2012 träffade Leyla Zana premiärminister 
Recep Tayyip Erdoğan efter att ha sagt 
offentligt att hon hoppades att han skulle lösa 
kurdfrågan. Hennes initiativ lade grunden till 
den förhandlingsprocess som ledde till att PKK-
ledaren Abdullah Öcalan i mars 2013 gjorde 
sitt historiska uttalande om att PKK skulle 
överge den väpnade kampen till förmån för en 
demokratisk politisk kamp. 

Leyla Zana blev 1991 den första kurdiska 
kvinnan som röstades in i det turkiska 
parlamentet. Hon satt också fängslad i tio år 
för sin politiska aktivism, som enligt de turkiska 
domstolarna riskerade att splittra landet. 

När hon var 15 år gifte hon sig med den 
tidigare borgmästaren i Diyarbakir, Mehdi 
Zana, som fängslades under militärregimen 
på 1980-talet för ”separatism”. Hon började 
i skolan när hon var 23 år, tog grundskole- 
och gymnasieexamen på tre år och intog så 
småningom en ledande roll eftersom hennes 
personliga resa betraktades som en symbol för 
förverkligandet av den kurdiska befolkningens 
grundläggande rättigheter. Efter att ha 
valts in i parlamentet med överväldigande 
majoritet orsakade hon skandal genom att 
när hon svors in säga ”Jag svär denna ed för 
broderskapet mellan de turkiska och kurdiska 
folken” på kurdiska. Att tala kurdiska i offentliga 
sammanhang var då ett brott. 

År 1994 fråntogs hon sin parlamentariska 
immunitet och dömdes till 15 års fängelse för 
”förräderi och medlemskap i det beväpnade 
kurdiska arbetarpartiet (PKK)”, en anklagelse 
som hon förnekade. 

1995

Leyla Zana 
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där den dåvarande kommunistledaren Deng 
Xiaoping utpekades som den nye diktatorn. 
Wei Jingshen arresterades tre dagar senare 
och dömdes 1979 till 15 års fängelse för 
”kontrarevolutionär verksamhet”. Han satt i 
dödscell, sedan i isoleringscell och i arbetsläger 
under sträng bevakning fram till 1993, då han 
släpptes på grund av Kinas beslut att ansöka 
om Olympiska spelen 2000. Inom ett halvår 
hade han arresterats igen, ställts inför rätta och 
dömts för ”kontrarevolutionär verksamhet” till 
ytterligare 14 års fängelse. 

När han tilldelades Sacharovpriset 1996 satt 
han fortfarande fängslad. Efter omfattande 
internationella påtryckningar hämtades Wei 
Jinsheng från sin cell 1997 och sattes på ett plan 
till Förenta staterna. Han hävdar att han aldrig 
frigavs, utan att exilen utgör ytterligare ett straff.

Från Washington leder Wei Jinsheng 
organisationerna Wei Jinsheng-stiftelsen, 
Overseas Chinese Democracy Coalition 
(OCDC) och Asia Democracy Alliance.

”Den kinesiska demokratirörelsens fader” 
Wei Jingsheng lever i exil men är fortfarande 
aktiv som ledare av oppositionen mot den 
kommunistiska diktaturen i Kina.

Han har skrivit The Courage to Stand Alone: 
Letters from Prison and Other Writings, artiklar 
som han ursprungligen skrev på toalettpapper 
i fängelset och som nu publicerats på över ett 
dussin språk.

Han dömdes två gånger till totalt 29 år i 
fängelse och avtjänade över 18 år för sina 
aktiviteter och skrifter till stöd för demokrati, 
inklusive den banbrytande essän från 1978 
”Den femte moderniseringen: Demokrati”. 
Essän började som en signerad väggtidning 
på ”demokratimuren” i Peking, på vilken 
arbetare, konstnärer och intellektuella utövade 
sin yttrandefrihet. Väggtidningen orsakade 
sensation, inte bara för att Wei Jingshen öppet 
attackerade det kommunisterna kallade 
”folkets demokratiska diktatur” utan också för 
att han vågade underteckna det med såväl sitt 
riktiga namn som kontaktuppgifter. 

I Exploration, en underjordisk tidning som  
Wei Jingshen grundade och redigerade,  
skrev han artikeln Demokrati eller ny diktatur?  

1996

Wei Jingsheng 
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La Nation började åter ges ut 2011 på internet. 
I ett brev från redaktören förklarade Salima 
Ghezali skälen som motiverade henne: ”Vi 
kan inte stå likgiltiga inför utvecklingen i 
arabvärlden, där unga människor kämpar 
för sin värdighet och frihet. Vi kan inte stå 
likgiltiga inför vad som sker i vårt land. Vi vill 
att algerierna ska vara lyckliga, eftersom de 
förtjänar det. Vi vill ha starka institutioner, 
bättre mänskliga resurser i en verklig 
demokrati och en rättsstat.” Hon avslutade 
med att önska ”ett bättre Algeriet, där en god 
samhällsstyrning är regel”.

Salima Ghezali har tagit emot flera 
människorättspriser, såsom World Press Review 
Award, Olof Palme-priset och Rothko Chapel 
Oscar Romero Award. Hon fortsätter att aktivt 
verka för kvinnors rättigheter, mänskliga 
rättigheter och demokrati i Algeriet.

Salima Ghezali är algerisk journalist, 
författare och kvinnorättsaktivist. Under 1980 
talet engagerade hon sig i den algeriska 
kvinnorörelsen, bland annat som en av 
grundarna av Kvinnor i Europa och Maghreb 
och som chefredaktör för kvinnotidningen 
Nyssa, som hon startade. 

Hon var från början lärare, men blev senare 
journalist och redigerade från 1994 den 
franskspråkiga algeriska veckotidningen 
La Nation, som är Algeriets mest lästa 
veckotidning. Under det elvaåriga 
inbördeskriget mellan regeringen och 
islamistiska rebellgrupper som startade 
1991 förespråkade La Nation som enda 
tidning i landet en politisk dialog mellan 
alla sidor i kriget, mänskliga rättigheter och 
yttrandefrihet för alla och framförde kritik 
mot såväl regeringen som islamiska grupper. 
Detta ledde till att tidningen beslagtogs och 
stoppades många gånger. Slutligen förbjöds 
den helt 1996, sedan Selima Ghezalis rapport 
om situationen för de mänskliga rättigheterna i 
Algeriet publicerats i Le Monde diplomatique.

1997

Salima Ghezali 
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Ibrahim Rugova förordade enträget att 
motståndet mot den serbiska regimen 
skulle bedrivas utan våld. Han vinnlade 
sig hela tiden om att hålla möjligheten 
till dialog med Belgrad öppen. Hans 
ståndpunkt i förhandlingarna kritiserades 
av Adem Demaçi, som förespråkade en mer 
nationalistisk strategi. Samtidigt försökte 
han även engagera omvärlden för sitt folks 
sak. Med oförminskad styrka uppmanade 
han ständigt världssamfundet att utöva 
större påtryckningar och erbjuda Kosovo 
internationellt skydd. Övertygad om att hans 
folk bara kunde få självbestämmande på 
fredlig väg undertecknade Ibrahim Rugova 
som kosovoalbanernas chefsförhandlare 
fredsavtalet i Rambouillet den 18 mars 1999. 
Belgrads vägran att underteckna avtalet 
resulterade i att Nato den 24 mars inledde 
luftangrepp mot Jugoslavien, vilket ledde till 
att de jugoslaviska styrkorna drogs tillbaka 
från Kosovo. Ibrahim Rugova blev tvungen att 
gå under jorden. I mars 2002 valdes Ibrahim 
Rugova till Kosovos förste president. Han dog i 
cancer den 21 januari 2006.

När konflikten mellan serbiska styrkor och 
Kosovos befrielsearmé skärptes 1998 gav 
Europaparlamentet Sacharovpriset till en 
man som konsekvent hade följt principen om 
fredligt motstånd mot våld.

När han tog emot priset sade Ibrahim Rugova 
att ”priset är för mig och för hela Kosovos folk 
ett erkännande av vår fredliga kamp och våra 
uppoffringar”. 

Ibrahim Rugova föddes den 2 december 
1944 i Cerrca (Istog) i Kosovo och studerade 
litteraturvetenskap vid universitetet i Pristina 
innan han 1989 valdes in i ledningen för 
Kosovos demokratiska liga LDK. Samma 
år upphävde Belgrad provinsen Kosovos 
autonoma ställning, albanerna förtrycktes 
och oppositionsledarna häktades. År 1990 
antog Kosovos två miljoner albaner en egen 
författning. År 1991 hölls en folkomröstning 
där 97 procent av dem röstade för ett 
självständigt Kosovo, och 1998 utsågs Ibrahim 
Rugova till president i den av albanerna 
egenhändigt utropade Republiken Kosovo.

1998

Ibrahim Rugova 
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Den 20 november 1992 arresterades Xanana 
Gusmão emellertid och dömdes till livstids 
fängelse, ett straff som senare omvandlades till 
20 års fängelse. Men motståndet på Östtimor 
var obrutet och Indonesien utsattes för 
massiva internationella påtryckningar för att 
han skulle friges. När han släpptes ur fängelset 
i september 1999, kort efter folkomröstningen 
den 30 augusti där 80 procent av befolkningen 
i Östtimor hade röstat för självständighet, 
lovade Xanana Gusmão att han skulle ”göra 
allt som står i min makt för att skapa fred åt 
Östtimor och mitt folk”. 

I april 2002 vann Xanana Gusmão det första 
fria presidentvalet i Östtimor med nästan 
83 procent av rösterna. Den 20 maj 2002 
förklarade FN:s generalsekreterare Kofi Annan 
Demokratiska republiken Östtimor officiellt 
självständig och Xanana Gusmão var landets 
president till maj 2007. År 2008 överlevde han 
ett mordförsök. Han är för närvarande landets 
premiärminister. 

Xanana Gusmão är känd som ”Timors 
Mandela”. Han erkänns som en ledare och 
samlande symbol för motståndet i Timor 
som syftar till att få slut på den väpnade 
kampen för självständighet från Indonesien. 
När Europaparlamentet tilldelade honom 
Sacharovpriset i december 1999 hade Xanana 
Gusmão precis släppts ur fängelset efter att ha 
avtjänat sju år av en tjugoårig fängelsedom, 
anklagad för separatism. 

När portugiserna drog sig tillbaka från Östtimor 
inledde Indonesien en destabiliseringspolitik 
gentemot sitt grannland. Den 7 december 1975 
invaderade Indonesien landet. Xanana Gusmão 
gick under jorden och blev 1978 befälhavare för 
den väpnade enheten i Fretilin, den revolutionära 
fronten för Östtimors självständighet.

I våldsamheterna under invasionen dödades 
uppskattningsvis 200 000 människor, men 
befolkningens motstånd fortsatte. Xanana 
Gusmão försökte få till stånd en fredlig lösning. 
Han föreslog den indonesiska regeringen en 
fredsplan och samtal under FN:s överinseende. 
År 1986 lyckades han ena de politiska och 
samhälleliga krafterna i Östtimors nationella 
motståndsråd (CNRT). 

1999

Xanana Gusmão

Xanana Gusmão har ändrat sitt namn från Jose Alexandre Gusmão till Kay Rala Xanana Gusmão.  
Kay Rala var hans krigsnamn under kampen för Östtimors frihet och självbestämmande, och Xanana  

var det tilltalsnamn han hade i sin ungdom.
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Folkrörelsegruppen Basta Ya (Nu räcker 
det), som i juli 2004 utsågs till rådgivande 
organ inom FN:s ekonomiska och sociala 
råd, består av medborgare som arbetar 
för grundläggande mänskliga rättigheter, 
demokrati och tolerans i Baskien. 

Organisationen genomförde flera 
olika aktiviteter, bland annat två stora 
demonstrationer i San Sebastian i februari 
och oktober 2000. De krävde att ETA skulle 
upplösas, stödde terrorismens offer och 
försvarade konstitutionen och stadgan som 
grund för en värdig samexistens för alla 
Baskiens medborgare.

Basta Ya upplöstes 2007. Dess ledare Carlos 
Martinez Gorriarán, Juan Luis Fabo, Rosa Díez 
och Fernando Savater bildade ett politiskt 
parti (UPyD) som för närvarande är aktivt på 
Spaniens politiska scen. Fernando Savater var 
rörelsens ideologiske ledare och företrädde 
Basta Ya när gruppen tilldelades Sacharovpriset 
i Europaparlamentet år 2000.

Medlemmarna i Basta Ya riskerade sina liv 
i kampen mot terrorism. Det enda ”vapen” 
de hade var en fredlig mobilisering av 
människor för att skydda de grundläggande 
fri och rättigheterna. Under flera år hade 
dessa rättigheter hotats i Baskien på grund 
av de terroristdåd som utfördes av ETA och 
närstående grupper. Tusentals personer utsattes 
för hot, utpressning och attentat som riktades 
mot dem själva, deras familjer och egendom. 
De kunde inte yttra sig fritt eller utöva sina 
rättigheter utan att utsätta sig för stora risker.

Basta Ya bildades eftersom de grundläggande 
medborgerliga friheterna och mänskliga 
rättigheterna hotades i Baskien, framför allt 
för ”utländska” medborgare, på grund av 
ETA:s terrorism och närstående gruppers 
aktiviteter. Att påtryckargruppen Basta Ya 
bildades berodde också på ökningen av 
etnisk och främlingsfientlig nationalism bland 
de mer moderata nationalistiska partier och 
grupper som försökte komma fram till en 
överenskommelse med ETA. 

2000

BASTA YA 
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När Europaparlamentets dåvarande 
talman Nicole Fontaine tilldelade honom 
Sacharovpriset 2001 hyllade hon honom för 
att han ”oförtröttligt verkat för fred och dialog 
mellan de israeliska och palestinska folken.

Du har aldrig gett upp, trots att du fängslats 
och censurerats och, värst av allt, trots den 
oersättliga förlusten av din 16-åriga son Ramy”.

Kort efter sonens död publicerade han 
tillsammans med den israeliska författaren 
Abraham B. Yehoshua och fotografen Oliviero 
Toscani Enemies som handlar om relationerna 
mellan palestinier och israeler och som blev en 
enorm framgång. 

Izzat Ghazzawi avled den 4 april 2003.

Izzat Ghazzawi (1952–2003) var en palestinsk 
författare och professor som i sitt författarskap 
fokuserade på det lidande som orsakades 
av israelernas ockupation av de palestinska 
territorierna och hans personliga lidande som 
han ansåg kunde omvandlas till en läkande kraft.

Hans liv präglades av att den israeliska armén 
dödade hans 16-årige son Ramy 1993. Sonen 
dödades på en skolgård när han försökte 
hjälpa en sårad kamrat. Trots denna tragiska 
händelse fortsatte Izzat Ghazzawi att försöka 
få till stånd en kulturell och politisk dialog med 
det israeliska folket.

Han var barn till flyktingar, hade en akademisk 
examen i engelskspråkig litteratur och 
var professor vid Birzeit-universitetet. 
Han var ordförande för det palestinska 
författarförbundet, skrev romaner och noveller, 
arbetade som litteraturkritiker och ledde den 
första internationella författarkonferensen i 
Palestina 1997. 

Han var också medlem av det verkställande 
organet i det palestinska rådet för rättvisa 
och fred, och tilldelades det internationella 
priset för yttrandefrihet i Stavanger 1995. På 
grund av sin politiska verksamhet anhölls och 
trakasserades han vid upprepade tillfällen av 
den israeliska polisen.

2001

Izzat Ghazzawi 
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Hon är också starkt engagerad i att försöka 
förändra det israeliska folkets attityd, framför 
allt hos den yngre generationen. I sin senaste 
publikation med titeln Palestine in Israeli school 
books. Ideology and propaganda in education 
pekar hon på att utbildningen i Israels skolor 
verkar präglas mer av rasism än av tolerans 
och mångfald. Hon har riktat hård kritik mot 
internationella ledare som George Bush, Tony 
Blair och Ariel Sharon för att de ”smittar sina 
medborgare med en blind skräck för muslimer”.

Nurit Peled Elhanan var en av dem som 
tog initiativet till Russelltribunalen, en 
internationell folktribunal som inrättades 2009 
för att undersöka i vilken mån olika tredjeparter 
– stater, institutioner och företag – är delaktiga 
i Israels brott mot folkrätten när det gäller det 
palestinska folket.

Israeliska Nurit Peled-Elhanan föddes 1949. 
Hon är universitetslärare och författare. År 
1997 dödades hennes 13-åriga dotter Smadar 
i en palestinsk självmordsbombares attentat i 
västra Jerusalem. 

”Min lilla flicka dödades enbart för att hon var 
israel av en förtryckt och förtvivlad ung man 
som drivits till att begå självmord och mord 
enbart på grund av att han var palestinier. 
Båda är offer för den israeliska ockupationen 
av Palestina. Nu har deras blod blandats på 
Jerusalems stenar som alltid stått likgiltigt 
inför blod”. Hon tillät inte de israeliska 
myndigheterna, inklusive premiärministern, att 
komma till begravningen.

Själv dotter till den berömde generalen Matti 
Peled, som var känd för sin pacifistiska och 
progressiva hållning, har Nurit Peled blivit 
en symbol för dem i Israel som kämpar mot 
ockupationen och för Palestinas frihet.

2001

Nurit Peled-Elhanan 
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År 2003 avgick ärkebiskop Kamwenho som 
ordförande för Angolas och São Tomés 
biskopskonferens, men inom sitt stift och 
den angolanska ekumeniska fredskommittén 
arbetar han alltjämt för att förverkliga 
demokrati, respekt för grundläggande friheter 
och mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen 
och en hållbar nationell försoning. År 2007 
förklarade han att ”framför allt under de 
senaste två åren har en ny medvetenhet om 
behovet av att kämpa för fred och mänskliga 
rättigheter för att nå en inkluderande nationell 
försoning växt fram hos det angolanska folket, 
uppmuntrade och företrädda av kyrkliga ledare 
och olika organ i det civila samhället”. 

År 2012 uppmanade den numera 
pensionerade ärkebiskopen det angolanska 
folket att utnyttja sin rösträtt.

År 1999 började det angolanska folket bli 
alltmer medvetet om behovet av att kämpa 
för fred och mänskliga rättigheter. Denna 
medvetenhet har stärkts av de insatser som 
företrädare för olika kyrkor och organ inom 
det civila samhället gjort för att främja en 
”omfattande nationell försoning”. Ärkebiskop 
Zacarias Kamwenho var en av dem som gick i 
spetsen för denna fredsrörelse. 

Han föddes i Chimbundo (Huambo, Angola) 
1934, prästvigdes 1961 och utnämndes till 
ärkebiskop i Lubango 1995. Dom Zacarias 
Kamwenho framförde sina fasta, opartiska och 
kraftfulla åsikter till samtliga parter i konflikten 
för att genom politisk dialog kunna uppnå 
hållbar fred efter det inbördeskrig som pågått 
i 26 år. För detta outtröttliga fredsarbete 
tilldelades han Sacharovpriset 2001.

Vapenvilan som utlystes 2002 efter 
mordet på gerillaledaren Jonas Savimbi, 
fredsförhandlingarna och den allmänna 
demokratiseringsandan, berodde till stor del 
på den kampanj som bedrevs av Dom Zacarias 
Kamwenho och andra religiösa ledare samt 
förgrundsfigurer från det civila samhället. 

2001

Dom Zacarias Kamwenho 
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År 2012 nominerades han för sjätte gången till 
Nobels fredspris. Samma år, den 22 juli 2012 
omkom han i en bilolycka i Kuba. I samband 
med Oswaldo Payas död 2012 uttalade 
Europaparlamentets talman Martin Schultz att 
han var övertygad om att pristagarens idéer 
kommer att överleva eftersom hans arbete och 
engagemang har inspirerat en hel generation av 
kubanska aktivister som följer hans exempel och 
främjar politisk frihet och mänskliga rättigheter.

Den kristdemokratiska befrielserörelsen 
fortsätter kräva att omständigheterna kring 
hans död klarläggs. Hans familj avvisade den 
officiella versionen att det handlade om en 
bilolycka. Hans dotter Rosa Maria har begärt 
en opartisk internationell undersökning av 
sin faders död i FN:s människorättsråd och 
andra internationella organisationer och har 
påtalat den förföljelse och de hot som statliga 
säkerhetspoliser riktat mot familjen. I juni 2013 
flyttade Oswaldo José Payá Sardiñas familj till 
USA där de planerar att bosätta sig tillfälligt 
som politiska flyktingar.

Oswaldo José Payá Sardiñas (1952–2012) 
är mest känd som den som grundade 
Varelaprojektet, en kampanj till stöd för en 
folkomröstning om lagar som garanterar 
medborgerliga rättigheter, fria val, frisläppande 
av alla politiska fångar och ekonomiska och 
sociala reformer i Kuba. 

Han har sedan ungdomsåren varit en aktiv 
reformförespråkare och har vid flera tillfällen 
dömts för sin kritik av Fidel Castros politik 
och orättvisor, men det hindrade honom inte 
från att 1988 grunda den kristdemokratiska 
befrielserörelsen Movimiento Cristiano 
Liberación som nu är en av de största 
oppositionsgrupperna i Kuba. År 1990 
offentliggjorde Oswaldo Payá en uppmaning 
till nationell dialog och började samla in 10 000 
namnteckningar för att omvandla ett förslag 
från det civila samhället till lag. Resultatet blev 
att säkerhetspolisen arresterade honom. 

År 1997 startade han det ambitiösa 
Varelaprojektet. Trots myndigheternas 
motåtgärder mot detta populära projekt och 
fängslandet av dess förespråkare gav Payá 
inte upp och 2008 presenterade han ett 
förslag till lag om amnesti för politiska fångar 
i nationalförsamlingen. Han lanserade också 
Foro Todos Cubanos 2010. 

2002

Oswaldo José Payá Sardiñas 
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År 2005 lade han fram rapporten In larger 
freedom för FN:s generalförsamling. I den 
skisserade han sin idé om en djupgående och 
omfattande reform av FN. Detta ledde bland 
annat till att man i mars 2006 inrättade ett 
nytt råd för mänskliga rättigheter, som ersatte 
den tidigare kommissionen för mänskliga 
rättigheter. Rådets uppgift är att stärka 
världsorganisationens instrument för att främja 
och skydda de grundläggande rättigheterna 
samt ta itu med de grövsta brotten mot de 
mänskliga rättigheterna. 

Efter att 2007 ha fullgjort två mandatperioder 
som FN:s generalsekreterare engagerade 
sig Kofi Annan i flera organisationer som 
fokuserade på globala och afrikanska frågor. 
År 2012 var han FN:s och Arabförbundets 
gemensamma särskilda sändebud i Syrien, och 
hans uppgift var att bidra till en lösning på den 
syriska konflikten. År 2013 utnämndes han till 
ordförande för Global Elders.

Genom att tilldela FN 2003 års Sacharovpris 
uppmärksammade Europaparlamentet FN:s 
insatser för fred, mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter och framför allt FN:s 
personal, som oförtröttligt arbetar för fred i 
världen, ofta under svåra förhållanden. Priset 
var särskilt avsett att hedra minnet av Sergio 
Vieira de Mello, FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter och en av FN:s viktigaste 
företrädare. Han var Kofi Annans särskilda 
representant i Irak och dödades i augusti 2003 
tillsammans med flera andra FN-tjänstemän vid 
en attack mot FN-kontoret i Bagdad.

Kofi Annan var FN:s sjunde generalsekreterare. 
Han tjänstgjorde från 1997 till 2006 och var den 
första generalsekreteraren som hämtades från 
FN:s personal. Kofi Annan var en konsekvent 
förespråkare för mänskliga rättigheter, 
millennieutvecklingsmålen och Afrika och 
försökte föra FN närmare världens befolkning 
genom att skapa band till det civila samhället, 
den privata sektorn och andra parter. 

2003

FN:s generalsekreterare Kofi 
Annan och hela FN:s personal 
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Trots stora insatser för att förbättra mediernas 
situation i Vitryssland är den fortfarande långt 
ifrån bra. Den vitryska medielagen från 2009 
ger myndigheterna rätt att stänga medier de 
anser vara för kritiska. Utländska medier måste 
ha tillstånd för att kunna arbeta i Vitryssland. 
Att arbeta för utländska medier utan 
ackreditering är svårt för lokala journalister, 
som varnas av KGB och åklagarmyndigheten 
om de upptäcks. Lagstiftningen innehåller 
fortfarande paragrafer som straffbelägger 
förtal av högre tjänstemän. År 2011 dömdes 
Andrzej Paczobut, medlem av det vitryska 
journalistförbundet och korrespondent för 
den polska dagstidningen Gazeta Wyborcza, 
till ett treårigt villkorligt straff. Han åtalades 
upprepade gånger enligt samma artikel 2012, 
men ärendet lades senare ned. Oberoende 
medier drabbas också av ekonomisk 
diskriminering. De viktigaste distributions-, 
post- och tryckeriföretagen är statliga och 
kan vägra tillhandhålla tjänster åt vissa 
skarptungade medier, ett öde som drabbat 
till exempel lokaltidningarna Novy Tjas, Gazeta 
Slonimskaja och Intex-Press. 

Det vitryska journalistförbundet företräder över 
1 000 journalister som arbetar under extremt 
svåra förhållanden och ofta drabbas av hot, 
trakasserier, åtal och utvisning. 

Det vitryska journalistförbundets engagemang 
för yttrandefrihet och dess arbete för en 
oberoende och professionell rapportering i 
Vitryssland är en inspirationskälla. Förbundet 
arbetar med att göra allmänheten medveten 
om deras konstitutionella rätt till fri information 
och om hur människor kan utöva sina 
rättigheter. Det försvarar journalisternas 
rättigheter, framför allt i kristider, till exempel 
under de våldsamma efterdyningarna efter det 
omstridda presidentvalet 2010.

Vitryska journalistförbundet har som mål 
att liberalisera medielagstiftningen och 
uppmuntra en etiskt och kvalitetsmässigt 
högtstående journalism. Sedan det inrättades 
har det vitryska journalistförbundet varit den 
viktigaste organisationen för den vitryska 
oberoende pressen, som har som mål att ge 
allmänheten objektiv, sann, heltäckande och 
aktuell information.

2004

Vitryska journalistförbundet 
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släktingar fängslades under den svarta vårens 
repressioner. Kvinnorna marscherade på 
gatorna och skrev många brev till de kubanska 
myndigheterna med krav på att fångarna 
skulle frisläppas. De fick inte ett enda svar. Men 
deras envisa protester gav resultat: de sista 
fångarna från den svarta våren släpptes i mars 
2011. De flesta accepterade att gå i landsflykt 
till Spanien. Ett litet antal stannade i Kuba och 
fortsatte att kämpa under svåra förhållanden 
och till ett högt personligt pris. 

Även efter det att deras anhöriga släppts  
ur fängelset fortsatte Damas de Blanco  
att gå längs Havannas gator med sina 
blommor varje söndag och kämpa för  
social rättvisa i Kuba. Fler och fler kvinnor  
har gått med i gruppen trots svårigheterna  
att kommunicera och trots att Damas har 
utsatts för misshandel, fängslanden och 
psykologiska trakasserier. 

I april 2013, kort efter att de mottagit 
Sacharovpriset, bildade Kvinnor i vitt och andra 
dissidenter, bland andra pristagaren från 2010 
Guillermo Fariñas, en internationell plattform 
för mänskliga rättigheter i Kuba.

År 2013 kunde Kubas Damas de 
Blanco, kvinnor i vitt, äntligen tala inför 
Europaparlamentet och personligen ta emot 
Sacharovpriset som de hade tilldelats 2005. 

Ordföranden Berta Soler och medlemmarna 
Belkis Cantillo Ramirez och Laura Maria 
Labrada Pollán, dotter till Laura Pollán, den 
älskade grundaren av Kvinnor i vitt som avled 
2011, tilläts lämna Kuba sedan de kubanska 
myndigheterna lättat på medborgarnas 
reserestriktioner i januari. 

Berta Soler jämförde Sacharovpriset med en 
”sköld” som skulle skydda kvinnorna när de 
återvände till Kuba.

Genom priset erkände Europaparlamentet 
år 2005 deras mod och engagemang för 
mänskliga rättigheter i Kuba och riktade 
uppmärksamheten mot de 75 politiska 
dissidenter som greps i mars 2003 under 
Kubas ”svarta vår”, i de flesta fall bara för att de 
kritiserat bristen på politisk frihet i landet. 

Rörelsen Kvinnor i vitt bildades spontant 
som en reaktion på att kvinnornas män och 

2005

Kvinnor i vitt
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döds, eller barn som dömts till amputation. 
Hennes yrkesskicklighet i domstolen, stödet 
från Advokater utan gränser och den stora 
uppmärksamheten från internationella och 
nationella medier och allmänheten har räddat 
livet på Amina Lawal, Safiya Hussaini, Hafsatu 
Abukabar och många fler. 

Hon är väl medveten om vikten av utbildning 
för att kvinnor ska få mer makt och inflytande. 
Fattigdom och analfabetism går hand i 
hand och fundamentalismen får näring av 
okunnighet. Hauwa Ibrahim, som själv fick en 
muslimsk uppfostran, arbetar oförtröttligt för 
att bekämpa religiös fundamentalism. 

År 2012 publicerade hon Practicing Shariah 
Law: Seven Strategies for Achieving Justice in 
Shariah Courts, som ger en realistisk bild av 
den komplicerade Sharialagen och som skrevs 
medan hon var gästföreläsare vid Harvard 
Divinity School (2010–2013).

Hauwas kamp har fått effekter långt utanför 
Nigerias gränser. Men hennes svåraste uppgift 
är ännu inte slutförd: att göra sin röst hörd i sitt 
eget land. 

Hauwa Ibrahim är människorättsadvokat från 
Nigeria och mor till två söner. Hon föddes 1967 i 
en liten fattig by som dotter till en mulla. Det var 
inte meningen att hon skulle göra karriär som 
advokat. Tanken var att hon skulle gifta sig vid 
10 års ålder och samtidigt avsluta sina studier. 
Men hon vägrade acceptera ett sådant öde.

Som en av en handfull kvinnliga advokater 
som är verksamma i norra Nigeria förde hennes 
arbete henne till landsbygden, ibland ridande 
på kamel eller åsna. Hon beskriver själv den 
här tiden som en av de bästa i sitt liv, eftersom 
hon kunde identifiera sig med de vanliga 
människor hon kom i kontakt med.

Hon har byggt upp någonting som måste 
beskrivas som en mycket ovanlig advokatbyrå: 
hon försvarar människor som dömts enligt 
den islamiska sharialag som tillämpas i tolv 
delstater i norra Nigeria. Dödsstraff utdöms 
fortfarande, även om de för tillfället inte 
verkställs. Hauwa Ibrahim har sedan 1999 
arbetat utan ersättning som försvarets 
rådgivare i över 150 fall. Flera av dessa 
har gällt kvinnor som stått anklagade för 
äktenskapsbrott och riskerat att stenas till 

2005

Hauwa Ibrahim
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”Mitt enda mål är att var och ens 
grundläggande rättigheter ska 
respekteras, liksom rättsstaten  
och rätten till en rättvis rättegång.”

Hauwa Ibrahim
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Reportrar utan gränser har en flerspråkig 
webbplats där man dagligen redovisar 
antalet angrepp på pressfriheten i världen. 
På webbplatsen kan man också skriva under 
upprop till stöd för fängslade journalister. 
För att kringgå censur publiceras ibland 
artiklar som har förbjudits i ursprungslandet. 
Dessutom ger man plats åt tidningar som 
har tvingats lägga ned verksamheten i sina 
hemländer och fungerar som ett forum 
för journalister som har ”tystats ned” av 
myndigheterna i sina länder.

Reportrar utan gränser har dessutom samlat 
andra som vunnit Sacharovpriset och 
samordnat olika aktiviteter. 

Enligt organisationen Reportrar utan gränser 
lever över en tredjedel av världens befolkning 
i länder där det inte finns någon pressfrihet. 
Enligt organisationens pressfrihetsindex 
mördades 50 journalister och 147 fängslades 
medan de utförde sitt arbete eller för motiv 
med anknytning till deras yrke under 2012. 

Reportrar utan gränser övervakar 
informationsfriheten och avslöjar när den 
utsätts för attacker oavsett var i världen 
det sker. Organisationen bekämpar censur 
och lagar som syftar till att begränsa 
informationsfriheten, ger förföljda journalister 
och deras familjer moraliskt och ekonomiskt 
stöd och krigskorrespondenter materiellt 
stöd för att öka deras säkerhet. För att de som 
mördat och torterat journalister ska ställas inför 
rätta ger organisationens nätverk offren juridisk 
rådgivning och företräder dem i rätten. 

2005

Reportrar utan gränser 



66 67

©
 c

op
yr

ig
ht

 in
 n

et
w

or
k 

ph
as

e
©

 U
ni

on
 E

ur
op

ée
nn

e 
20

10
 E

P-
PE

Som Sacharovpristagare har Milinkievitj 
deltagit i flera konferenser om 
mänskliga rättigheter organiserade av 
Europaparlamentet, tankesmedjor och 
organisationer från det civila samhället. I sina 
anföranden har han uttryckt oro över den 
sittande diktaturens repressiva politik och 
han har pekat på den kritiska ekonomiska 
situationen i Vitryssland med ett allt större 
budgetunderskott som skapar ett beroende 
av andra länder, i första hand Ryssland. Han har 
krävt en demokratisk utveckling och stärkta 
förbindelser med EU och Förenta staterna.

Situationen när det gäller de mänskliga 
rättigheterna i Vitryssland har försämrats 
ytterligare efter valet 2010. Myndigheterna 
har antagit en lag genom vilken verksamhet 
som uppfattas som regimkritisk kriminaliseras. 
Åtgärderna för att tysta och fängsla journalister, 
aktivister och andra som kritiserar den 
nuvarande regimen fortsätter.

Aljaksandr Milinkevitj, ledaren för den 
demokratiska oppositionen i Vitryssland, utsågs 
till den enade demokratiska oppositionens 
gemensamma presidentvalskandidat i 
oktober 2005. Han samlade mer än 100 000 
namnunderskrifter under sin kampanj inför 
presidentvalet den 19 mars 2006. 

Milinkevitj krävde en äkta demokratisk framtid 
för Vitryssland och trädde fram som ett konkret 
alternativ till Lukasjenkos auktoritära styre. 
President Lukasjenkos seger kritiserades häftigt 
av oppositionen i Vitryssland och utomlands 
eftersom den ansågs vara resultatet av valfusk. 
Efter att ha protesterat arresterades Milinkevitj 
med olika svepskäl, men åtalades aldrig. 

På frågan om Sacharovpriset hade hjälpt honom 
i hans politiska verksamhet svarade Milinkevitj 
att ”det är bara vi själva som kan ändra på 
saker och ting inifrån för att göra vårt land 
demokratiskt och fritt. Men den solidaritet som 
de europeiska ledarna visar är mycket viktig. Ju 
mer stöd vi får från Europaparlamentet och EU:s 
ledare, desto svårare blir det för en diktator att 
fortsätta med sitt förtryck”. 

Aljaksandr Milinkevitj ställde inte upp i 
presidentvalet 2010 eftersom han ansåg att 
man inte hade gjort några förändringar av 
den nationella vallagen som kunde garantera 
rättvisa, fria och öppna val. 

2006

Aljaksandr Milinkevitj
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Under många år har jag i mitt arbete företrätt 
tusentals människor som behövde min hjälp 
i domstolarna. Jag har sett tusentals personer 
som har torterats. Jag har sett hundratals 
kvinnor och unga flickor som utsatts för 
sexuella övergrepp”, sade Salih Osman när han 
tog emot priset.

Osman deltar aktivt i arbetet med att skydda 
de miljoner sudaneser som fördrivits från sina 
hem. Han har katalogiserat de brott som ägt 
rum, framför allt i Darfur, och deltagit i en 
kampanj för att våldtäkt ska betraktas som 
krigsförbrytelse. 

Han var ledamot av det sudanesiska 
parlamentet som medlem av oppositionen 
mellan 2005 och 2010.

Salih Mahmoud Osman hade under mer 
än två decennier kostnadsfritt erbjudit sina 
tjänster som juridisk företrädare åt människor 
som godtyckligt fängslats, torterats och 
utsatts för allvarliga kränkningar i Sudan när 
Europaparlamentet enhälligt tilldelade honom 
Sacharovpriset 2007. 

”I den mänskliga värdighetens namn visar 
Salih Osman de utblottade, försvarslösa och 
hotade män och kvinnor som har sjunkit 
ned i glömskan att världen är medveten om 
deras lidande”, sade Hans-Gert Pöttering, 
Europaparlamentets dåvarande talman, när 
han tilldelade Osman priset. ”I rättvisans 
namn försöker Salih Osman varje dag se till 
att de personer som gjort sig skyldiga till 
krigsförbrytelser ställs till svars, såväl nationellt 
som internationellt”.

”Jag är från Darfur, född i Jebel Marra, vilket 
är en bergsregion mitt i staten Darfur. Jag har 
under många år arbetat som advokat i Darfur i 
Sudan. Jag har fängslats och torterats på grund 
av mitt arbete. Medlemmar av min egen familj 
har torterats och förvisats av milisen i Darfur. 

2007

Salih Mahmoud  
Mohamed Osman 
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När han tilldelades Sacharovpriset utsattes han 
för påtryckningar, även via sina föräldrar, för att 
avsäga sig det. 

Men Hu Jia tog modigt emot priset och kallade 
det ”ett viktigt pris för Kina”. Zeng Jinyan, hans 
hustru och en av dem som också nominerades 
till priset 2007, förklarade i ett videobudskap 
för hans räkning att priset var ett erkännande 
av de kinesiska människorättsförsvararnas 
långa och hårda arbete för att försvara de 
mänskliga rättigheter som de och deras 
släktingar betalar ett extremt högt pris för. 

I ett brev till Europaparlamentets talman i juli 
2012 sade Hu Jia att han betraktade priset 
som en ”mycket stor ära” som gav honom 
uppmuntran och som kraftigt förbättrade hans 
behandling i fängelset. 

Han frisläpptes i juni 2011 och är fortfarande 
en orädd dissident som kräver förändringar i 
Kina, trots att han ofta utsätts för trakasserier, 
misshandel och godtyckliga gripanden. 

Den kinesiske dissidenten Hu Jia har både 
fängslats och frisläppts sedan han belönades av 
Europaparlamentet på den tjugonde årsdagen 
av Sacharovpriset för att ha krävt en officiell 
utredning av massakern på Himmelska fridens 
torg och ersättning för offrens familjer, för sin 
miljöaktivism och sitt arbete mot aids. Hu Jia tog 
upp frågan om aids när hiv/aids fortfarande var 
en förbjuden fråga i Kina och antalet misstänkta 
fall behandlades som en ”statshemlighet”. 

Hu Jia är också en av samordnarna av 
”barfotaadvokaterna”, en informell grupp 
av juridiska rådgivare som försvarar 
människorättsaktivister i Kina.

År 2007 visade han stort mod när han talade 
till Europaparlamentets ledamöter under en 
telefonkonferens i samband med ett möte i 
underutskottet för mänskliga rättigheter. Han 
tog upp att en miljon människor förföljs av det 
kinesiska nationella säkerhetsministeriet för sin 
kamp för mänskliga rättigheter. Många har låsts 
in i fängelser, arbetsläger eller på mentalsjukhus. 

Som en direkt följd av detta arresterades Hu 
Jia den 27 december 2007, anklagad för att 
”uppmana till omstörtande verksamhet”.  
Den 3 april 2008 dömdes han till tre och ett 
halvt års fängelse och fråntogs sina politiska 
rättigheter under ett år. 

2008

Hu Jia 
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Oleg Orlov, medlem av Memorial-rådet 
och en av Memorials ledare sedan 
1994, arbetade i Tjetjenien under farliga 
krigsförhållanden. År 2007 kidnappades Orlov 
och blev utsatt för misshandel och dödshot av 
regeringstjänstemän i Ingusjien. 

Den nuvarande ordföranden för ryska 
Memorial heter Sergej Kovaljov. Han 
tillbringade tio år (1974–1984) i arbetsläger 
och exil för att ha gett ut dissidentmagasinet 
Krönika över aktuella händelser. Han ledde den 
kommitté som även Orlov var medlem av 
och som 1995 lyckades utverka frigivandet av 
cirka 2 000 personer som hölls som gisslan av 
Tjetjenska rebeller på sjukhuset i Budennovsk. 
Den attacken ledde till det första tjetjenska 
kriget och det var enda gången som en 
terroristattack i Ryssland inte resulterade i att 
ett stort antal bland gisslan dödades. 

Ljudmila Aleksejeva leder och är en av 
grundarna till Moskvas Helsingforsgrupp. Hon 
föddes 1927 och är en av de få dissidenter 
från Sovjettiden som fortfarande är aktiva 
i det moderna Ryssland. Hon är känd för 
sina kampanjer för rättvisa rättegångar för 
arresterade dissidenter och för objektiv 
medierapportering om rättegångarna. 

Oleg Orlov, Sergej Kovaljov och Ljudmila 
Aleksejeva tilldelades Sacharovpriset 2009 
som företrädare för Memorial och alla andra 
människorättskämpar i Ryssland.

Memorial bildades som en informell grupp 
av medborgare 1988 av bland andra 
Andrej Sacharov. Organisationen fokuserar 
på väpnade konflikter och övervakar och 
offentliggör systematiska kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna i de före detta 
sovjetrepublikerna. 

Memorial står ständigt under tryck från de 
ryska myndigheterna och flera medlemmar 
och nära medarbetare har hotats, bortförts och 
till och med mördats.

Under 2013 efter införandet av en lag 
i november 2012 om att icke-statliga 
organisationer som finansieras från utlandet 
ska registreras som ”utländska agenter” 
har Memorials kontor genomsökts av 
åklagarmyndigheten. Memorial kämpade 
emot påtryckningarna att låta registrera 
organisationen som utländsk agent och 
bestred åklagarens åtgärder i domstolen, 
men i en dom i första instans förklarades 
husundersökningen vara laglig. 

2009

Memorial 
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Guillermo Fariñas kunde inte närvara när 
Sacharovpriset utdelades i Strasbourg 2010 
eftersom han inte tilläts lämna Kuba. I juli 2012 
greps han under begravningen av en annan 
Sacharovpristagare och kubansk dissident, 
Oswaldo Payá, men frigavs senare. 

Sedan den kubanska regeringen lättat på 
reserestriktionerna för kubaner och sedan 
Damas de Blanco återvänt till Kuba efter sitt 
besök i Europaparlamentet i april 2013 kunde 
en försenad prisutdelningsceremoni för att 
hedra Guillermo Fariñas även genomföras i 
Europaparlamentet den 3 juli 2013.

”Jag står här i dag, inte för att situationen 
har förändrats i grunden, utan på grund av 
realiteterna i den moderna världen och framför 
allt på grund av det civila motståndet från 
kubanerna som har tvingat regimen att ’ändra 
något för att ingenting ska förändras’ som 
den legendariska prins Don Fabrizio från Il 
Gattopardo uttryckte saken”, sade Fariñas i sitt 
tal när han tog emot priset.

Guillermo Fariñas är doktor i psykologi, 
oberoende journalist och politisk dissident i 
Kuba. Han har under årens lopp genomfört 
23 hungerstrejker för att protestera mot den 
kubanska ledningen och på fredlig väg få till 
stånd en politisk förändring och yttrandefrihet 
i sitt land.

Som journalist grundade han den oberoende 
pressagenturen Cubanacán Press för att 
informera övriga världen om de politiska 
fångarnas öde i Kuba, men myndigheterna 
tvingade honom så småningom att lägga 
ned den.

I februari 2010, sedan Orlando Zapata avlidit 
under oklara omständigheter, inledde 
Fariñas en hungerstrejk som han avbröt först 
i juli 2010 sedan den kubanska regeringen 
meddelat att den tänkte frige 52 politiska 
fångar. Fariñas, som hade krävt frigivning av 
politiska fångar som blivit sjuka efter många 
års fångenskap, hade då vägrat att äta och 
dricka i mer än 130 dagar. 

2010

Guillermo Fariñas
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”Vi kan inte stå likgiltiga inför 
utvecklingen i arabvärlden,  
där unga människor kämpar  
för sin värdighet och frihet. ”

Salima Ghezali
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Bouazizis handling blev inledningen på det 
som kallats ”folkets revolution” och som 
skakade despotiska regimer även på annat 
håll i arabvärlden. Den spred medvetandet 
bland arabiska ungdomar om att de inte 
längre stillatigande behövde åse orättvisor, 
korruption och despotiska regimer utan kunde 
uttrycka sin frustration och kämpa för sin 
värdighet. Nu har emellertid den optimism 
som väcktes i Tunisien och andra arabländer 
genom Mohamed Bouazizis självmord och den 
efterföljande folkliga resningen dämpats av 
den grymma insikten att livet i Tunisien och på 
andra håll inte omedelbart förbättrades efter 
den arabiska våren. 

Mohamed Bouazizi, grönsakshandlare från 
Sidi Bouzid, har blivit en legend i Tunisien och 
hela arabvärlden och en symbol för tunisierna 
som kämpar för demokrati och frihet. Han dog 
den 4 januari 2011, 26 år gammal, efter att ha 
satt eld på sig själv i protest mot ett system 
som gjorde det omöjligt för honom att skapa 
ett anständigt liv åt sig själv och sin familj. 
Mohamed hade fallit offer för den tunisiska 
polisen vid ett flertal tillfällen. Han krävde 
rättvisa, vilket han aldrig fick. I stället blev han 
förödmjukad och trakasserad. I sin desperation 
satte han eld på sig själv. Hans död bidrog till 
att starta ett uppror som störtade president 
Zine El Abidine Ben Alis regering. Mohamed 

2011

Mohamed Bouazizi 
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regimen och dess utländska allierade, Ryssland, 
Iran och Hezbollah, står på den ena sidan och 
det syriska folket på den andra, som han sade 
under frihetsforumet i Oslo 2013.

Ali Ferzat kunde inte delta i 
prisutdelningsceremonin 2011 eftersom han 
behandlades för sina skador i Kuwait. I stället 
mottog han Sacharovpriset vid nätverkets 
offentliga diskussion i Europaparlamentet i 
oktober 2012, där han diskuterade revolutionen 
i Syrien och demokratins framtid efter det 
arabiska uppvaknandet med andra pristagare 
och Europaparlamentets talman. Som 
mottagare av Sacharovpriset talade han 
inför den första upplagan av Europarådets 
världsdemokratiska forum. Vid det tillfället 
sade Ferzat att även om revolutionen i Syrien 
fortfarande pågick, så hade den redan vunnit – 
det fanns ingen återvändo. 

Ali Ferzat blev en av de 100 mest inflytelserika 
personerna i världen i en omröstning 
anordnad av Time Magazine och han har tagit 
emot flera människorättspriser.

Ali Ferzat är en välkänd syrisk politisk satiriker 
och en av arabvärldens mest berömda 
kulturpersonligheter. Han föddes i Hama 1941 
och har publicerat över 15 000 serieteckningar 
i syriska och internationella tidningar, 
teckningar som har vidgat yttrandefrihetens 
gränser i Syrien.

När vågen av uppror exploderade i den arabiska 
våren och syrierna började protestera mot 
Bashar al-Assads regim 2011, visade man hans 
satirteckningar på gatorna. Hans kritik av regimen 
ledde till att han misshandlades svårt offentligt 
av maskerade män i Damaskus och lämnades att 
dö på gatan. Båda hans händer bröts, och enligt 
de maskerade männen var det en varning till 
honom att inte skända landets härskare. 

Ali Ferzat återfick inte bara förmågan att 
använda sina händer. Han bröt igenom muren 
av rädsla och blev en av regimens mest 
högljudda kritiker genom sina ord och sin konst.

Han invänder mot att det skulle pågå ett 
inbördeskrig i Syrien. I stället handlar det om 

2011

Ali Ferzat
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Senare under 2011 arresterades Asmaa Mahfouz, 
som en av grundarna till 6 april rörelsen. Hon 
anklagades för att ha förtalat de egyptiska militära 
ledarna genom att kalla dem för ”en samling 
hundar”. Resultatet blev att hon ställdes inför 
en militärdomstol, men hon släpptes senare 
mot borgen. Den 23 oktober 2011 ledde Asmaa 
Mahfouz en teach-in på Frihetstorget till stöd för 
Ockupera Wall Street rörelsen.

Hon var en av huvudtalarna vid 
Sacharovprisnätverkets årliga offentliga 
evenemang i Europaparlamentet i Bryssel i 
oktober 2012, där utvecklingen i Egypten efter 
revolutionen i Syrien och demokratins framtid 
efter den arabiska våren diskuterades. 

Asmaa Mahfouz är född 1985. Hon är 
en egyptisk aktivist som utan att låta sig 
skrämmas av Mubarakregimens åtgärder mot 
internetaktivister publicerade en uppmaning 
till egyptierna på olika sociala medier att kräva 
frihet, värdighet och mänskliga rättigheter 
genom att protestera fredligt på Tahrirtorget 
den 25 januari 2011. Filmen spreds snabbt och 
inspirerade till många liknande filmer. Resultatet 
blev att hundratusentals personer ockuperade 
Tahrirtorget med krav på att Hosni Mubarak 
skulle avgå efter att ha styrt Egypten under 
30 år, vilket han också gjorde den 11 februari 
2012. Asmaa Mahfouz andra videofilm innehöll 
följande budskap: ”Om du tycker att du är en 
man, kom med mig den 25 januari. Låt den som 
säger att kvinnor inte ska gå med i protester 
eftersom de kommer att misshandlas visa att 
han är en verklig man med integritet genom att 
följa med mig den 25 januari. Till den som säger 
att det inte tjänar något till eftersom det bara 
kommer en handfull människor vill jag säga: Det 
är i så fall ditt fel, och du är en förrädare, precis 
som presidenten eller de säkerhetspoliser som 
misshandlar oss på gatorna”.

2011

Asmaa Mahfouz
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I oktober 2012 vid Sacharovprisnätverkets 
årliga evenemang i Europaparlamentet 
diskuterade han efterdyningarna av 
revolutionen och den väpnade konflikten 
i Libyen samt demokratins framtid i 
arabländerna efter den arabiska våren. 
Under det första mötet med Europarådets 
världsdemokratiska forum, som han inbjudits 
till i sin egenskap av Sacharovpristagare, 
påtalade El-Senussi bristen på effektiv ledning i 
Libyen och pekade på de fall av kidnappningar, 
tortyr, ständig övervakning och utpressning 
som drabbar befolkningen i Libyen. Han 
hävdade att hans krav på ett federalt system 
i Libyen möttes av anklagelser om förräderi, 
framför allt från imamerna. Dessa anklagelser 
var enligt El-Senussi ett tydligt försök att 
feltolka hans förslag och vanära dem som 
försöker förbättra situationen. 

Ahmed El-Senussi, född 1934, är den libyska 
samvetsfånge som har avtjänat det längsta 
fängelsestraffet. Han anklagades för konspiration 
efter ett kuppförsök mot Gaddafiregimen 
1970 och tillbringade 31 år i fängelse – fyra år 
mer än Nelson Mandela. Han frigavs i augusti 
2001 tillsammans med dussintals andra 
politiska fångar. Som medlem av det nationella 
övergångsrådet, som inrättades 2011 sedan 
den libyska revolutionen hade störtat Kaddafis 
regim, ansvarade han för politiska fångar. Han 
fortsätter sitt modiga arbete för att förbättra 
de mänskliga rättigheterna och förstärka 
rättsstatsprincipen i Libyen, och han menar 
att Sacharovpriset som han tilldelades är en 
utmärkelse till det libyska folket. 

”Priset har ett enormt symboliskt och moraliskt 
värde”, sade han när han tog emot priset. 
”Det är också en ytterligare uppmuntran åt 
ansträngningarna att befästa de värderingar vi 
alltid har stött, skapandet av en demokratisk, 
konstitutionell stat som grundas på allas lika 
värde, en stat där kvinnor har rätt att rösta och 
ställa upp i val och göra sin röst hörd.”

2011

Ahmed El-Senussi
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syriska regimen och genom vilken hon 
uppmärksammar människorättskämpar som 
är utsatta för risker. Hon är också medlem 
av stödkommittén för politiska fångar i 
Syrien och en av grundarna till de lokala 
samordningskommittéerna för den syriska 
revolutionen, som bildades i april 2011. 

I maj 2011 trängde agenter från flygvapnets 
underrättelsetjänst in i hennes hus i Damaskus 
och beslagtog många av hennes dokument och 
personliga tillhörigheter. De förde också bort 
hennes svåger, Aburrahman Hammada, som var 
på besök och tog honom som gisslan i utbyte 
mot Razan och hennes man, som flytt. Efter 
det arresterades även Razan Zaitounehs make 
Wa’il Hammada och bröderna tillbringade tre 
månader i isoleringscell innan de släpptes fria.

Sacharovpriset tillägnade hon lille Ghiyat, det 
nyfödda barnet till vännen och medaktivisten 
26-åriga Ghiyath Matar, som torterades till 
döds innan hans son föddes. 

Razan vägrar lämna Syrien innan stridigheterna 
i landet har upphört och regimen har störtats. 

Razan Zaitouneh är en syrisk journalist och 
människorättsadvokat som två år efter det att 
hon tilldelats Sacharovpriset fortfarande levde 
under jorden i Syrien samtidigt som kriget rasade. 

När Jerzy Buzek, Europaparlamentets talman, 
meddelade att hon tilldelats Sacharovpriset för 
2011 tillsammans med de övriga pristagarna från 
den arabiska våren, bland andra Asmaa Mahfouz, 
framhöll han att ”dessa båda unga kvinnor 
förtjänar inte bara vår beundran och respekt, 
utan också bättre framtidsutsikter. Nomineringen 
av dem är en hyllning till den viktiga roll som 
kvinnorna spelat under den arabiska våren”.

Razan Zaitouneh föddes 1977 och hon 
började arbeta som advokat 2001 när hon 
åtog sig att försvara politiska fångar. Hon var 
en av grundarna till Föreningen för mänskliga 
rättigheter i Syrien som hon arbetade aktivt 
med till 2004. 

År 2005 inrättade hon en informationslänk 
för mänskliga rättigheter i Syrien, en 
internetplattform som fungerar som 
en databas för de kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna som begås av den 

2011

Razan Zaitouneh
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I sitt meddelande krävde hon att de mänskliga 
rättigheterna skulle förverkligas överallt och 
hon pekade på kränkningen av dem som 
en grundorsak till den våg av revolutioner 
som sveper genom Mellanöstern. Till 
människorättskämpar och politiska fångar 
sade hon att ”precis som ni vet också jag att 
demokratin fortfarande har en lång och svår 
väg att gå”.

“Vi behöver bara minnas att under samma 
år som Martin Luther Kings kamp mot 
rasdiskriminering skulle bära frukt startade 
Nelson Mandela i en annan del av världen tre 
decennier av ett fängelsestraff för sin kamp 
mot rasdiskriminering och samma år som 
han frisläpptes skulle en kämpande kvinna 
på en annan kontinent, i Burma, tillbringa två 
decennier i husarrest för att hon krävde frihet. 

När nu Aung San Suu Kyi har släppts döms 
iranier som kräver frihet och som använder helt 
fredliga metoder till långa fängelsestraff för 
att de vill ha frihet. Allt detta symboliserar en 
sanning. Frihetens fackla kan flyttas från en hand 
till nästa, men den kommer aldrig att släckas”. 

Nasrin Sotoudeh avtjänade det andra året av 
ett sexårigt fängelsestraff i Irans ökända Evin-
fängelse när hon tilldelades Sacharovpriset. 

Nasrin hade kastats i fängelse för att modigt 
ha försvarat dissidenterna som arresterades 
2009 under de omfattande protesterna mot 
det påstådda valfusket under presidentvalet. 
Hon satt i isoleringscell och hade påbörjat en 
sju veckor lång hungerstrejk för att protestera 
mot påtryckningar mot sin familj, bland 
annat reseförbudet för hennes tolvåriga 
dotter. Reseförbudet hävdes och hon avbröt 
hungerstrejken, men hon sade att hon 
skulle återuppta den om hennes man, som 
fortfarande är förbjuden att resa, ställs inför rätta. 

Mycket försvagad och bräcklig lyckades 
hon ändå hitta den styrka och det mod 
som krävdes för att skriva ett minnesvärt 
meddelande till Europaparlamentet som lästes 
upp för hennes räkning av Nobelpristagaren, 
vännen och kollegan Shirin Ebadi. 

”Utvecklingen av de mänskliga rättigheterna 
och mekanismerna för att garantera dem har 
kommit långt under historien och ändå är 
förverkligandet av dem fortfarande till största 
delen beroende av de regeringar som är 
de som i första hand kränker de mänskliga 
rättigheterna”, sade Nasrin Sotoudeh. 

2012

Nasrin Sotoudeh 
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”Beslutet att tilldela Nasrin Sotoudeh och Jafar 
Panahi Sacharovpriset för tankefrihet 2012 är 
ett uttryck för solidaritet med och beundran 
för en kvinna och en man som inte har låtit 
sig skrämmas och som har beslutat sig för 
att sätta sitt lands öde före sitt eget”, sade 
Europaparlamentets talman Martin Schultz.

Panahis dotter Solmaz och Serge Toubiana, 
chefen för Cinémathèque Française i Paris 
företrädde honom vid prisutdelningsceremonin 
i Europaparlamentet, och hans vän, den hyllade 
filmregissören Costa Gavras, läste hans tacktal. 

”För två år sedan, när jag dömdes, frågade en 
vän mig vad domen egentligen innebar”, sade 
Panahi. ”Enligt min vän var domens budskap 
att jag skulle fly från mitt land och aldrig mer 
komma tillbaka. 

Men jag valde att stanna, även om jag inte 
längre kunde ta med min kamera till samhällets 
hjärta och göra det enda jag vet hur man 
gör: skapa film. Att inte göra filmer är för en 
filmmakare detsamma som en långsam död”. 

Jafar Panahi, 51, är en filmskapare som har 
förbjudits att göra film under de närmaste 
20 åren. Som frispråkig anhängare av den 
iranska oppositionens miljörörelse och en av 
dåvarande president Mahmoud Ahmadinejads 
kritiker, dömdes han till sex års fängelse för 
propaganda mot den islamska republiken. Nu 
lever han i ett slags limbo, förbjuden att lämna 
landet eller prata med medier och med ett 
fängelsestraff hängande över sig.

Janar Panahi har hämtat inspiration från 
realismen och en humanistisk livssyn. Hans 
filmer handlar om det hårda livet i Iran för 
barn, fattiga och framför allt kvinnor efter 
den islamska revolutionen, något som har 
upprört de iranska myndigheterna och lett 
till att filmerna censurerats. Hans prisbelönta 
filmer har förbjudits i Iran och har lett till att 
han fängslats flera gånger. År 2010 häktades 
han tillsammans med sin fru, sin dotter och 
15 vänner. Samtliga släpptes senare. År 2011 
spelade han in ”Detta är ingen film”, som visar 
hur han sitter vid sitt köksbord och pratar med 
sin advokat i väntan på att bli fängslad. 

2012

Jafar Panahi 
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”Frihetens fackla kan flyttas från  
en hand till nästa, men den  
kommer aldrig att släckas”. 

Nasrin Sotoudeh



94 95

Europeiska unionen: 

Europaparlamentets roll  
för mänskliga rättigheter

Dess betänkanden och resolutioner antas 
av utrikesutskottet. Utvecklingsutskottet 
arrangerar också regelbundet diskussioner om 
de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer. 

Under sina plenarsammanträden diskuterar 
Europaparlamentet varje månad brådskande 
fall av människorättskränkningar i 
tredjeländer och framför allt individuella 
fall. Europaparlamentets resolutioner ligger 
ofta till grund för åtgärder i EU:s ministerråd, 
kommissionen och Europeiska utrikestjänsten 
och kan ibland direkt påverka de berörda 
regeringarnas åtgärder.

Parlamentet kan genom sina 
lagstiftningsmässiga befogenheter stoppa 
viktiga överenskommelser med ett tredjeland 
om det skulle visa sig att landet gör sig skyldigt 
till allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och de demokratiska principerna. 
I sådana fall insisterar parlamentet på strikt 
efterlevnad av människorättsklausulerna som 
finns med i varje överenskommelse. I april 2011 
krävde Europaparlamentet att EU skulle stoppa 
förhandlingarna om ett associeringsavtal 
mellan EU och Syrien. I september 2011 
upphävdes delvis EU:s samarbetsavtal med 
Syrien ”till dess de syriska myndigheterna 
upphör med sina systematiska kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna”.

Varje år offentliggör EU en årsrapport om de 
mänskliga rättigheterna och demokratin i 

Enligt de senaste opinionsmätningarna anser 
EU:s medborgare att Europaparlamentet 
ska prioritera försvaret av de mänskliga 
rättigheterna. Europaparlamentet tar ofta 
konkreta initiativ för att t.ex. förhindra tortyr, 
skydda människorättskämpar, förebygga 
konflikter, främja kvinnors och barns 
rättigheter eller skydda minoriteter, inhemska 
befolkningars rättigheter och rättigheterna 
för människor med funktionsnedsättningar. 
Parlamentet bidrar aktivt till kampanjen för 
ett FN-moratorium för avrättningar och för 
ett avskaffande av dödsstraffet i hela världen. 
Parlamentet stöder även Internationella 
brottmålsdomstolens kamp mot straffrihet 
för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten. Inom EU försöker Byrån för 
de grundläggande rättigheterna se till att 
människors grundläggande fri- och rättigheter 
skyddas och att alla behandlas med värdighet. 

Respekt för människors värdighet, frihet, 
demokrati, jämställdhet, rättsstatsprincipen 
och respekt för de mänskliga rättigheterna 
är principer som är inskrivna i fördraget om 
Europeiska unionen och är juridiskt bindande. 
Medlemsstater som allvarligt åsidosätter dessa 
värderingar kan, efter Europaparlamentets 
godkännande, få sina rättigheter enligt EU-
fördragen upphävda. 

De mänskliga rättigheterna beskrivs 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande fri- och rättigheterna, som 

världen som behandlas av Europaparlamentet. 
Parlamentet har också stärkt sin roll i 
försvaret av de mänskliga rättigheterna 
genom att stödja parlamentarisk demokrati 
och en parlamentarisk politisk dialog, 
genomföra utfrågningar med företrädare 
för det civila samhället från tredje länder 
och skicka särskilda delegationer för att 
bedöma människorättsläget ute på fältet. De 
viktigaste forumen för politisk dialog mellan 
Europaparlamentet och parlamentsledamöter 
i tredje länder är den gemensamma 
parlamentariska AVS-EU-församlingen, den 
parlamentariska församlingen för unionen 
för Medelhavsområdet, den parlamentariska 
församlingen EU-Latinamerika, kallad EuroLat, 
och den parlamentariska församlingen 
Euronest med östeuropeiska partnerländer. 

Europaparlamentet har redan utnyttjat 
sina budgetmässiga befogenheter 
och höjt anslagen till demokrati- och 
människorättsprogram väsentligt. Parlamentet 
lyckades även bevara det europeiska 
instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter (EIDMR). 

EIDMR är ett centralt finansiellt och politiskt 
instrument genom vilket EU bidrar till att 
utveckla och konsolidera demokrati och 
rättsstatsprincipen, respekt för alla mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
över hela världen och stöd och skydd åt 
människorättskämpar över hela världen. 

trädde i kraft 2009 genom Lissabonfördraget. 
Detta fördrag var även den rättsliga 
grund som krävdes för att EU som helhet 
skulle kunna bli part till den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen). Alla 
EU:s 28 medlemsstater har ratificerat 
Europakonventionen. I och med EU:s 
kommande anslutning till Europakonventionen 
täpps ett hål till i skyddet av de mänskliga 
rättigheterna och Europarådets och EU:s 
människorättssystem blir mer samstämda.

Målet för den gemensamma utrikes- 
och försvarspolitiken och politiken för 
utvecklingssamarbete ska enligt EU:s 
lagstiftning vara att ”utveckla och befästa 
demokrati och rättsstatsprincipen och 
respekten för de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna”. Att dessa 
mål uttryckligen nämns i lagstiftningen är till 
stor del Europaparlamentets förtjänst. I sina 
förbindelser med tredjeländer bör unionen 
främja demokrati, rättsstatsprincipen, de 
mänskliga rättigheternas och grundläggande 
friheternas universalitet och odelbarhet, 
respekt för människors värde, jämlikhet och 
solidaritet samt respekt för principerna i 
Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

Utrikesutskottets underutskott för de 
mänskliga rättigheterna är det parlamentariska 
organ som arbetar med människorättsfrågor. 
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Kontaktadresser  
för Europaparlamentet

EUROPAPARLAMENTET
Rue Wiertz, 60, B-1047 BRUXELLES
Wiertzstraat, 60, B-1047 BRUSSEL
Tfn: +32/2.284 2111
Fax: +32/2.230 6933

EUROPAPARLAMENTET
Plateau du Kirchberg
BP 1601 | L-2929 LUXEMBOURG
Tfn: +352/4300 1
Fax: +352/4300 24842

PARLEMENT EUROPÉEN
1, avenue du Président Robert Schuman
BP 1024F | F-67070 STRASBOURG CEDEX
Tfn: +33/388.17 4001
Fax: +33/388.17 4860

Mer information finns på internet:

www.europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu/sakharov
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