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Kandidaten voorgedragen door de fracties 
 
 
 
 
Ingrid Betancourt 
(genomineerd door Martin Schulz namens de PSE-
Fractie) 

Lid van het parlement in Colombia, voorvechtster 
van de mensenrechten en behoorlijk bestuur. In 
februari 2002 ontvoerd door de FARC. 

Reporters zonder grenzen en alle journalisten 
die tijdens hun werk zijn omgekomen 
(genomineerd door Graham Watson namens de 
ALDE-Fractie) 

Organisatie die strijdt voor de persvrijheid in de 
hele wereld. 

Enzo Baldoni, Rachel Corrie en Leonid Roshol 
(genomineerd door Francis Wurtz namens de 
GUE/NGL-Fractie) 

Enzo Baldoni, journalist en mensenrechtenactivist, 
is vermoord in Irak; Rachel Corrie, jonge 
pacifistische vrijwilligster, is vermoord in 
Palestina; Leonid Roshol, kinderarts, is de 
oprichter van de internationale Brigade voor eerste 
hulp, actief van Afghanistan tot Beslan.  

Natalja Estemirova 
(genomineerd door Daniel Cohn-Bendit en Monica 
Frassoni namens de Verts/ALE-Fractie) 

Mensenrechtenactiviste, symbool van het 
geweldloze Tsjetsjeense verzet. 

Alexander Jesenin-Volpin 
(genomineerd door Nigel Farage namens de 
IND/DEM-Fractie) 

Mensenrechtenactivist in de USSR, daarna 
Rusland. 

 
 
 

Kandidaten voorgedragen door individuele leden 
(in alfabetische volgorde van de kandidaten) 

 
 
 
Angelica Edna Calò Livné en Samar Sahhar 
(genomineerd door Mario Mauro (PPE-DE) e.a.) 

Twee vrouwen uit Israël en Palestina die zich 
inzetten voor vrede door onderwijs. 

Wit-Russische Vereniging van journalisten 
(genomineerd door Michael Gahler (PPE-DE) e.a.) 

Vereniging die probeert de vrijheid van 
meningsuiting in Wit-Rusland te waarborgen. 

Václav Havel 
(genomineerd door Jana Bobosíková (NI) e.a.) 

Voormalig president van Tsjechoslowakije / de 
Tsjechische Republiek en mensenrechtenactivist. 

Sergej Kovalev 
(genomineerd door Vytautas Landsbergis (PPE-
DE) e.a.) 

Voorzitter van het Russische Instituut voor de 
mensenrechten. 

Ibrahim Hussain Zaki 
(genomineerd door Niranjan Deva (PPE-DE) e.a.) 

Diplomaat, parlementslid, voorvechter van vrede 
en verzoening, voormalig secretaris-generaal van 
de SAARC, momenteel in eenzame opsluiting 
gehouden op de Maldiven zonder aanklacht en 
rechtsbijstand; in september 2004 onderwerp van 
een resolutie van het Europees Parlement waarin 
werd aangedrongen op herstel van de 
mensenrechten. 

Zubr – Wit-Russische jongerenorganisatie 
(genomineerd door Rolandas Pavilionis (UEN-
Fractie) e.a.) 

Mensenrechtenbeweging, netwerk van 
ondergrondse kranten. 
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Ingrid Betancourt 

(genomineerd door Martin Schulz namens de PSE-Fractie) 

 

De sociaal-politieke situatie in Colombia is op dit moment uiterst moeilijk. Als gevolg van de 
burgeroorlog tussen de guerrillastrijders van de FARC, de ELN en de paramilitaire strijders is het een 
van de landen waar de mensenrechten het vaakst worden geschonden, zoals Amnesty International 
onlangs in een rapport heeft gemeld. 

Meer dan 300 personen zijn “verdwenen”, 4 000 burgers zijn vermoord en jaarlijks worden meer dan 
3000 personen ontvoerd.  

Een van deze ontvoeringsslachtoffers is ex-presidentskandidate Ingrid Betancourt. 

Ingrids vader was minister van Onderwijs in Colombia in de jaren zestig, haar moeder (die ooit Miss 
Colombia was, maar beter bekend is vanwege haar sociaal werk onder de wezen in Bogota) was ook lid 
van de Colombiaanse senaat. Ingrid groeide op in Colombia en Frankrijk, waar haar vader ambassadeur 
van Colombia bij de UNESCO (Parijs) was. 

Ze studeerde politieke wetenschappen in Parijs en besloot in 1990 voor onbepaalde tijd naar haar 
moederland te verhuizen, met maar één doel voor ogen: Colombia veranderen, vechten tegen corruptie 
en drugshandel en voor betere levensomstandigheden voor haar landgenoten. 

Dankzij haar bekendheid vond Ingrid werk bij het ministerie van Financiën maar ze moest het opnemen 
tegen krachten die sterker waren dan zij. Ze realiseerde zich toen hoe hard de strijd om Colombia terug te 
claimen zou worden. 

In 1994 stelde Ingrid zich kandidaat voor de parlementsverkiezingen. 

Haar verkiezingscampagne was vanaf het begin controversieel, vooral vanwege het symbool voor de 
strijd tegen corruptie. 

Dankzij de krachtige impact van dit beeld lukte het Betancourt om een zetel te veroveren in het 
parlement. Vervolgens stelde ze zich kandidaat voor een zetel in de senaat, in de hoop een grotere 
invloed en macht, hoe beperkt ook, te winnen om veranderingen te bewerkstelligen. 

Tijdens de beginfase van haar mandaat in het parlement (en later in de senaat) werd Ingrid 
geconfronteerd met corrupte politici. Ze zette zich in voor de bestrijding van corruptie en voor de 
ontmaskering van een serie politieke samenzweringen, maar haar inspanningen waren vruchteloos. Als 
gevolg van haar actieve campagne en strijd tegen corruptie en drugshandel kwam haar leven in gevaar. 
Niet alleen Ingrid maar ook haar twee kinderen, Melanie en Lorenzo, werden bedreigd. De kinderen 
wonen nu veilig bij hun vader, Ingrids ex-echtgenoot. 

In 2000 publiceerde Ingrid een boek, Until Death Do Us Part, dat in vele talen is vertaald, onder andere 
in het Engels, Frans, Italiaans en zelfs Japans, waarin zij haar ideeën en doelstellingen voor een groot 
publiek uiteenzet. 

Daarmee bracht ze haar strijd wereldwijd onder de aandacht. 

Ingrid had echter nog verder strekkende doelstellingen. Ze besloot te proberen haar impact te vergroten 
door zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van Colombia die in 2002 werden 
gehouden. Ze richtte haar eigen politieke partij op, Verde Oxígeno (groene zuurstof). 

Tijdens de verkiezingscampagne werd duidelijk dat Ingrid van Colombia een welvarend land wilde 
maken. Om haar loyaliteit aan de zaak te tonen, reisde ze naar S. Vicente, 600 km ten zuiden van Bogota, 
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een gebied dat is bezet door de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Columbia), een gewapende 
groep die sinds 1996 tracht de regering van Colombia omver te werpen. 

Hoewel voormalig president Pastrana haar ontraadde deze reis te maken en weigerde haar bewaking mee 
te geven, zag Ingrid het als haar morele plicht om de bevolking van dit zwaar getroffen gebied te 
bezoeken. 
Deze beslissing kwam haar helaas duur te staan. Op 23 februari 2002 werd Ingrid Betancourt ontvoerd 
door de FARC, samen met Clara Rojas, haar vriendin en campagneleider. 
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Reporters zonder grenzen en alle journalisten die tijdens hun werk zijn omgekomen 
 

(genomineerd door Graham Watson namens de ALDE-Fractie) 
 
 
 
 
Reporters zonder grenzen is officieel erkend als vereniging die het openbaar belang dient. 
Meer dan een derde van de wereldbevolking leeft in landen waar geen persvrijheid is. Reporters zonder 
grenzen werkt continu om hun het recht op informatie terug te geven. In 2003 zijn tweeënveertig voor de 
media werkzame personen omgekomen omdat ze hun beroep uitoefenden – ons informeren. Op dit 
moment zitten wereldwijd meer dan 130 journalisten gevangen, alleen omdat ze journalist zijn. In Nepal, 
Eritrea en China zitten journalisten soms jaren gevangen omdat ze het “verkeerde” woord of beeld 
hebben gebruikt. Reporters zonder grenzen gelooft dat het gevangen zetten of doden van een journalist 
vergelijkbaar is met het uit de weg ruimen van een sleutelgetuige en daardoor ieders recht op informatie 
wordt bedreigd. De organisatie strijdt al ruim 18 jaar tegen dergelijke praktijken.  
 
De persvrijheid verdedigen… dag na dag 
 
Reporters zonder grenzen, dat via zijn netwerk van meer dan 100 correspondenten constant op de hoogte 
wordt gehouden, wijst elke aanval op de persvrijheid, waar ook ter wereld, resoluut van de hand, door de 
media en de publieke opinie met behulp van persberichten en voorlichtingscampagnes op de hoogte te 
houden.  
 
De vereniging verdedigt journalisten en anderen die voor de media werken als ze vanwege hun werk 
gevangen worden genomen of vervolgd. Ze voert actie tegen mishandeling en marteling, praktijken die 
in veel landen nog steeds gangbaar zijn. 
 
De organisatie ondersteunt journalisten die in hun land worden bedreigd en biedt financiële en andere 
steun aan hun behoeftige gezinsleden. 
 
Reporters zonder grenzen strijdt tegen censuur en voert actie tegen wetten die de persvrijheid inperken. 
 
De vereniging streeft ook naar grotere veiligheid voor journalisten wereldwijd, met name in 
oorlogsgebieden. Ze zet zich in voor de wederopbouw van mediaconcerns en biedt financiële en 
materiële steun aan verslaggevers die met problemen te kampen hebben. 
 
Tot slot beschikt Reporters zonder grenzen sinds januari 2002, toen het Damocles-netwerk werd opgezet, 
over een juridische tak. Om te garanderen dat moordenaars en martelaars van journalisten voor het 
gerecht worden gebracht, biedt het netwerk juridische bijstand aan slachtoffers en vertegenwoordigt het 
hen bij de bevoegde nationale en internationale gerechtshoven, zodat de gerechtelijke procedures op de 
juiste wijze worden gevoerd.  
 
Reporters zonder grenzen: een internationale organisatie 
 
De organisatie is via haar nationale afdelingen (Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, Italië, 
Zweden en Zwitserland) en haar kantoren in Abidjan, Bangkok, Montreal, New York, Tokio en 
Washington actief in vijf werelddelen. Ze werkt daarnaast nauw samen met plaatselijke en regionale 
persvrijheidorganisaties en met leden van het Netwerk Reporters zonder grenzen, die Afghanistan, 
Argentinië, Bangladesh, Myanmar (Birma), Cuba, Eritrea, Peru, de Democratische Republiek Congo, 
Rusland, Tunesië en Oekraïne vertegenwoordigen. 
 
Volledige contactgegevens voor de verschillende afdelingen van de organisatie zijn te vinden op 
www.rsf.org  
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www.rsf.org: een nieuwssite over de persvrijheid 
 
Reporters zonder grenzen onderhoudt een drietalige website (Frans, Engels en Spaans) waar dagelijks de 
aanvallen op de persvrijheid in de hele wereld worden gemeld. De website wordt meerdere malen per 
dag bijgewerkt en fungeert als een persbureau over de persvrijheid. De site biedt internetgebruikers de 
gelegenheid als groep de vrijlating van gevangen genomen journalisten te eisen door on line petities te 
tekenen. Om censuur te omzeilen, worden af en toe artikelen gepubliceerd die in het land van oorsprong 
zijn verboden, wordt kranten onderdak geboden die in hun thuisland zijn gesloten en dient de website als 
forum waar journalisten die door de autoriteiten monddood zijn gemaakt hun mening kunnen uiten. De 
website heeft tussen de 150 000 en 200 000 bezoekers per maand en biedt ook complete verslagen over 
gevallen die in de pers worden gemeld en een dagelijkse “barometer” die de recentste aanvallen op de 
persvrijheid samenvat.  
 
Drie sleutelevenementen ter ondersteuning van de persvrijheid 
 
Elk jaar op 3 mei viert Reporters zonder grenzen de Dag van de persvrijheid. Bij deze gelegenheid 
publiceert de organisatie een volledig verslag van de situatie van de persvrijheid in meer dan 150 landen. 
Daarnaast biedt de vereniging verslaggevers in de hele wereld de gelegenheid gevangen genomen 
journalisten te steunen door middel van een sponsorprogramma. Eenmaal per jaar, op Sponsordag, wordt 
de gelegenheid geboden de stilte te verbreken en openlijk te discussiëren over de situatie van deze 
journalisten die gevangen zijn genomen omdat ze ons wilden informeren. Elk jaar op 10 december kent 
de vereniging de onderscheiding Reporters zonder grenzen – Fondation de France toe aan de journalist 
die het meest heeft bijgedragen aan de zaak van de persvrijheid in zijn of haar land. Reporters zonder 
grenzen financiert haar dagelijkse werkzaamheden door middel van de jaarlijkse verkoop van twee 
fotoboeken, donaties van het publiek en de steun van verschillende instellingen.  
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Enzo Baldoni, Rachel Corrie en Leonid Roshol 
 

(genomineerd door Francis Wurtz namens de GUE/NGL-Fractie) 
 

 
 
 

Enzo BALDONI, journalist, is door Irakese terroristen in Bagdad ontvoerd en vermoord op 29 augustus 
2004, terwijl hij vrijwilligerswerk deed voor het Italiaanse Rode Kruis in Irak. Als pacifistische 
Italiaanse activist heeft hij altijd de idee van een democratisch, vrij en soeverein Irak verdedigd. Ondanks 
de belegering van Falluja is hij erin geslaagd de stad te voorzien van levensmiddelen en water. Zijn 
humanitaire werk verdient het in herinnering te blijven.  
 
 
Rachel CORRIE, een jonge Amerikaanse pacifiste, lid van de International Solidarity Movement, was op 
solidariteitsreis in Palestina toen zij, op 16 maart 2003, werd gedood door de Israëlische bezettingsmacht. 
Zij heeft haar leven gegeven om de Palestijnse bevolking te beschermen tegen de militaire 
onderdrukking. Nog niemand is voor deze moord gestraft. Rachel Corrie heeft haar leven gewijd aan de 
bevordering van de mensenrechten en de democratie in verschillende delen van de wereld. 
 
 
Leonid ROSHOL, Russisch staatsburger, is praktiserend kinderarts en hoofd van de afdeling 
kinderchirurgie en kindertraumatologie van de medische academie van Moskou. Hij is de oprichter van 
de Internationale brigade voor eerste hulp, die eerste hulp heeft geboden aan jeugdige slachtoffers van 
terroristische aanslagen en/of ernstige rampen in Afghanistan, India, Joegoslavië, Israël, Georgië, 
Rusland en elders. Hij is met name bekend vanwege zijn humanitaire werk in Tsjetsjenië: hij werd onder 
andere gevraagd om te bemiddelen tijdens het dramatische bloedbad in de school in Beslan (Zuid-
Ossetië, Rusland) en in het theater Dubrovka in oktober 2002 in Moskou.  
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Natalja Estemirova 
 

(genomineerd door Daniel Cohn-Bendit en Monica Frassoni namens de Verts/ALE-Fractie) 
 
 
 
 
Natalja Estemirova (40), dochter van een Russisch-Tsjetsjeense echtpaar, is lerares en journalist in 
Grozny. Ze werkt voor de plaatselijke kranten Arbeider uit Grozny en De Tsjetsjeense samenleving. Ze is 
weduwe van een Tsjetsjeense politieagent en woont alleen met haar 11-jarige dochter in de Tsjetsjeense 
hoofdstad.  
 
Ze zet zich al jarenlang in voor de mensenrechten en sinds de tweede Tsjetsjeense oorlog is ze actief in 
de mensenrechtenorganisatie Memorial1

 in Grozny. Deze organisatie is in 1989 tijdens de Perestrojka 
opgericht door Andrej Sacharov, dissident en politieke gevangene, met het doel de rechten en 
fundamentele vrijheden van de burgers van de Sovjet-Unie te verdedigen en informatie te verstrekken 
over het repressieve systeem van de bestaande machthebbers.  
 
Natalja Estemirova is dagelijks bezig nuttige en noodzakelijke informatie te verzamelen voor het 
documenteren van talloze schendingen van de mensenrechten in Tsjetsjenië: verdwijningen, 
ontvoeringen, executies... Om haar onderzoek zo efficiënt mogelijk te kunnen verrichten, reist zij 
voortdurend onder extreem moeilijke en precaire omstandigheden in een land dat verwoest is door 
bommen. Ze is vaak als eerste ter plekke wanneer schendingen hebben plaatsgevonden. Ze is niet 
tevreden met het verzamelen en doorsturen van gegevens naar Memorial, maar biedt ook steun aan de 
slachtoffers en hun gezinnen door ze te helpen medische zorg, juridische bijstand en zelfs psychologische 
hulp te vinden.  
 
Door een groot deel van de Tsjetsjeense samenleving wordt Natalja Estemirova beschouwd als een 
moreel ijkpunt van de geweldloze Tsjetsjeense verzetsbeweging. In plaats van aan de politiek wijdt ze 
zich in de eerste plaats aan hulpverlening aan de slachtoffers van geweld. Dankzij haar Russisch-
Tsjetsjeense afkomst en dagelijkse strijd is ze zelfs het zinnebeeld van de toekomstige verzoening.  
 
Ze heeft deelgenomen aan talloze internationale conferenties, waaronder een conferentie in Antwerpen 
over “de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap voor een vreedzame oplossing van het 
Russisch-Tsjetsjeense conflict” (december 2003) en een seminar over vredesonderricht in het kader van 
het project “Jouw rol als burger” van Pax Christi (Sint-Petersburg 2003). 
 
 

                                                 
1http://www.memo.ru/eng/index.html 
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Alexander Jesenin-Volpin 
 

(genomineerd door Nigel Farage namens de IND/DEM-Fractie) 
 
 
 
 
Jesenin-Volpin, de zoon van de beroemde Sovjet-dichter Sergej Jesenin, is geboren in 1924 en groeide 
op in Sint-Petersburg en Moskou. Zijn moeder Nadezjda was ook een literaire persoonlijkheid, 
vertaalster en auteur. Alexander werd in zijn jeugd onderricht in Duits en Frans en was met name onder 
de indruk van de Franse poëzie. 
 
Dankzij de diagnose schizofrenie hoefde hij niet in militaire dienst en kon hij in plaats daarvan studeren. 
Aan de faculteit wiskunde in Moskou studeerde hij in 1941 ook klassieke filosofie. Hij raakte vertrouwd 
met de werken van Bertrand Russel, Nietzsche, Kant en Boole. In 1949 werd hij echter gearresteerd 
vanwege zijn poëzie en een jaar lang in een psychiatrische inrichting opgesloten. 
 
Na zijn vrijlating werd hij naar Kazachstan verbannen, waar hij werkte als wiskundige en rechten 
studeerde. Na Stalins dood kon hij dankzij een amnestie naar Moskou terugkeren. Hij leed onder de toen 
dominante stroming van het dialectisch materialisme, maar was vastbesloten zijn eigen intellectuele weg 
te gaan en zowel zijn poëzie als zijn filosofisch werk te publiceren. Uiteindelijk slaagde hij erin om 
“Lenteblad” te publiceren, waarvoor hij onmiddellijk weer werd gearresteerd. Hij werd voor de tweede 
maal tot gevangenisstraf veroordeeld en vijf maal naar psychiatrische inrichtingen gestuurd. Zijn kennis 
van de logica maakte het hem mogelijk in debat te gaan met zijn ondervragers, die achter gesloten deuren 
het recht verdraaiden. Jesenin-Volpin verzocht om glasnost, omdat dat woord in het wetboek van 
strafvordering voorkwam. De combinatie van glasnost en legaliteit werd bekend als een embleem van de 
mensenrechten. 
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Angelica Edna Calò Livné en Samar Sahhar 
 

(genomineerd door Mario Mauro (PPE-DE) e.a.) 
 
 
 
Angelica Edna is geboren in Rome (Italië). Op 20-jarige leeftijd verliet ze Italië en emigreerde naar 
Israël. Sinds 1975 woont ze in een kibboets aan de Libanese grens. Ze heeft vier kinderen: Gal (1982), 
Yotam (1985), Kfir (1988) en Or (1997). Haar echtgenoot Yehuda is net al zij pedagoog. Het grootste 
deel van de projecten wordt door hen samen gedaan. Edna groeide op in Rome in een warm gezin waar 
zij oprechte liefde voor mensen en voor de wereld leerde kennen.  
 
Zij is met name actief op het gebied van: 
 

• de bevordering en bescherming van de mensenrechten; 
 de bestrijding van structureel geweld en discriminatie (met inbegrip van patriarchale, 
 etnische, kaste-, klasse- en rassendiscriminatie); 
• bevordering van vredesonderhandelingen en conflictbemiddeling; 
• gezondheidszorg en onderwijs; 
• analyse van mechanismen die de vrede in gevaar brengen. 

 
Angelica werkt al sinds 1970 in de opvoeding, als gids in de jeugdbeweging. Ze heeft altijd geloofd in 
opvoeding als motor van veranderingen en om de wereld een betere plaats te maken. 
 
Twee belangrijke successen zijn:  
 

• Oprichting van het “Rainbow Theatre” in Galilea in 2002. 
Het Rainbow Theatre en de stichting “Bereshit Lashalom” 
Het door Angelica opgezette Rainbow Theatre is uniek. Ze heeft 28 jongens en meisjes verzameld uit de 
kringen van Russische immigranten, Arabische kinderen uit Fassouta, jongeren uit Safed (de bron van de 
kabbala) en uit religieuze mosjavim en kibboetsen. Ze hebben een voorstelling gemaakt, “Bereshit”, 
gebaseerd op mime, muziek en dans. Door middel van kunst brengen de acteurs de tragische momenten 
tot uitdrukking van twee volkeren die jarenlang zij aan zij hebben geleefd, maar tot nog toe niet in staat 
zijn geweest in wederzijds begrip, respect en vrede met elkaar samen te leven. In de loop van het stuk 
blijkt uit subtiele verschuivingen dat er daadwerkelijk een kans is dat zij in wederzijdse harmonie en 
vrede kunnen samenleven. Het is een emotionele voorstelling die velen in het publiek tot tranen toe roert. 
Het onverwachte succes van de voorstelling in Israël en in Italië is hoopgevend.  
Het doel van de stichting is het project te ondersteunen en uit te breiden, en uiteindelijk een Arts Center 
for peace operators op te zetten. 
 
Een kamp voor kinderen die te lijden hebben onder de gevolgen van terroristische aanslagen: elk jaar 
organiseert Angelica samen met de Italiaanse organisatie OSE vakanties in Toscane voor deze kinderen, 
die gewond of in shocktoestand zijn, of hun ouders of andere familieleden hebben verloren. Ze probeert 
hen op deze manier een plezierige tijd te bezorgen.  
 
 
 
Samar Sahhar heeft 19 jaar aan het hoofd gestaan van het tehuis Jeel Al Amal en heeft nu de leiding over 
het Lazarus-tehuis voor weesmeisjes en vrouwen in moeilijkheden. 
 

We voeden kinderen op tot vreedzame, goede toekomstige burgers.  
In Palestina heerst algemene armoede en hoge werkloosheid....  
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Dat geldt met name voor jongeren, die vaak als eerste het slachtoffer worden van conflicten en 
vervolgens in de oorlog kunnen worden gebruikt. 
 
Ik heb een bakkerij opgezet in Betanië om de wezen van voedsel te voorzien, inkomen te genereren voor 
ons tehuis en werkgelegenheid te bieden. De bakkerij is een groot succes geworden. 

 
Wezen en gezinnen met een problematische achtergrond.  
Ze geeft deze vrouwen en kinderen hoop. Ze biedt hun meer veiligheid, voedsel en een thuis. 
Maar ze krijgen ook betere kansen op onderwijs en ze leren respect te hebben voor andere 
mensen, religies en culturen, ze leren hoop en vrede. 

 
De oprichting van het Lazarus-tehuis voor vrouwen was een groot risico, maar het was zeker de moeite 
waard omdat we vele levens hebben gered. Veel meisjes in het Lazarus-tehuis hebben nu een ander 
leven. Ze krijgen de kans om een betere toekomst op te bouwen na al het lijden dat ze hebben doorstaan.  
 
Velen die het lijden van de vrouwen in Palestina hebben gezien, zijn tot het besef gekomen dat deze 
vrouwen dringend hulp nodig hebben. In Palestina worden nu ook andere opvanghuizen opgezet. 
 
Reden voor een gezamenlijke nominatie:  
 
Vanaf het begin van de tweede intifada heeft Edna in Italiaanse kranten geschreven over het reële en 
diepgevoelde verlangen naar vrede dat de moeders in Israël koesteren. Een van haar redacteuren vroeg 
haar Samar Sahhar in Oost-Jeruzalem te interviewen en dit leidde tot een samenwerking: samen zijn zij 
aan de slag gegaan om mensen in verschillende delen van de wereld duidelijk te maken dat vrede wel 
degelijk mogelijk is. 
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Wit-Russische Vereniging van journalisten 
 

(genomineerd door Michael Gahler (PPE-DE) e.a.) 
 
 
 
 
In 2003 is de Wit-Russische Vereniging van Journalisten (BAJ) onderscheiden met de “Golden Pen of 
Freedom 2003” van de World Association of Newspapers (een internationale organisatie die 18 000 
kranten vertegenwoordigt) voor haar werk voor de verdediging van de vrijheid van meningsuiting. In  
een verklaring meldde de organisatie dat dit in de veertigjarige geschiedenis van de “Golden Pen” pas de 
tweede keer was dat de onderscheiding werd toegekend aan een organisatie in plaats van aan een 
individuele journalist.  
 
De aanleiding voor deze onderscheiding werd gevormd door het “Centrum voor de rechtsbescherming 
van massamedia” van de BAJ. De deskundigen van dit centrum verschaffen doeltreffende 
rechtsbescherming aan onafhankelijke massamedia in Wit-Rusland in rechtszaken en contacten met 
andere overheidsorganen. Hoewel er in Wit-Rusland geen sprake is van een onafhankelijke rechtspraak, 
zijn veel geschillen waarbij journalisten betrokken waren goed afgelopen voor de kranten. In de meeste 
zaken waaraan juristen van het Centrum hebben gewerkt (waarvan een aanzienlijk deel was 
aangespannen door hooggeplaatste ambtenaren), ging het om de aantasting van eer, goede naam en 
zakelijke reputatie en vergoeding van immateriële schade. Het materiaal van de deskundigen van het 
Centrum over massamediarecht en de toepassing ervan in de praktijk in Wit-Rusland wordt regelmatig 
gepubliceerd in massamedia die niet door de staat worden gecontroleerd. 
 
De BAJ blijft de schendingen van de vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland bewaken. De gegevens 
op de website van de BAJ worden voortdurend bijgewerkt en naar belanghebbenden gestuurd. Op basis 
van de bewakingsgegevens ontwikkelen de massamediadeskundigen aanbevelingen voor kranten en 
stellen zij prognoses op voor de situatie van de massamedia in Wit-Rusland. 
 
In 2004 is de druk van de autoriteiten op de onafhankelijke media aanzienlijk gestegen. Er worden 
voortdurend kranten door de overheid gesloten en geschorst (alleen al in de afgelopen maand zijn 
bijvoorbeeld zes kranten geschorst) en er wordt gezocht naar steeds betere methoden om de economische 
invloed op de media te vergroten.  
 
Begin 2004 verwierf BelTA, een staatspersbureau, een monopolie op de distributie van de 
programmagegevens van Wit-Russische tv-kanalen. Het persbureau bracht enkele invloedrijke landelijke 
en plaatselijke kranten een ongehoord bedrag (ca. USD 2 500 per maand) in rekening voor het recht om 
de programmagegevens af te drukken, hetgeen neerkomt op een beleid van dubbele economische 
standaarden: staatskranten werd voor dezelfde dienst USD 80 in rekening gebracht. BAJ overlegde met 
de getroffen kranten over de kwestie en verzocht de ministeries van Informatie, Financiën en 
Strafvordering om passende maatregelen te nemen. 
 
In de zomer van 2004 werd Irina Makovetskaja, verslaggeefster voor de Belaruskaja Delovaja Gazeta uit 
Gomel, met de dood bedreigd. Dankzij de BAJ, die onmiddellijk in actie kwam, kon de 
verantwoordelijke worden geïdentificeerd en konden bestuurlijke maatregelen worden genomen.  
 
Ondanks het ontbreken van een onafhankelijke rechterlijke macht in Wit-Rusland hebben de juristen van 
BAJ in het verleden vaak met succes journalisten en media bijgestaan in rechtszaken. Zonder hun hulp 
zou de krant Sobstvenny Kommentary nooit zijn geregistreerd. Dankzij de tussenkomst van BAJ is de 
door de staat gesteunde openbare onderneming Alliance Media er niet in geslaagd USD 25 000 aan 
schadevergoeding voor aantasting van goede naam te vorderen van de krant Narodnaja Volja. BAJ is erin 
geslaagd een plaatselijke krant, Kurer iz Borisova, te behoeden voor de vorderingen van een lid van de 
presidentiële ondernemingsraad. 
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Dit is het tweede jaar van een campagne die BAJ in samenwerking met internationale organisaties voert 
tegen de aanneming van een nieuwe repressieve mediawet. Deze zomer heeft BAJ een nieuwe campagne 
gelanceerd om burgers te informeren over hun grondwettelijk recht op toegang tot informatie. 
 
In augustus 2004, twee maanden voor de parlementsverkiezingen, is een BAJ-mediabewakingsproject 
van start gegaan. Een netwerk van BAJ-toezichthouders onderzoekt hoe de elektronische en gedrukte 
media in Wit-Rusland de verkiezingscampagne verslaan. Het project dekt zowel onafhankelijke als 
staatsmedia uit alle regio’s van het land en nationale media. De resultaten van de kwalitatieve en 
kwantitatieve analyse zullen ter beschikking worden gesteld van geïnteresseerden, zoals nationale en 
internationale media, NGO’s, ambassades enzovoort. 
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Václav Havel 
 

(genomineerd door Jana Bobosíková (NI) e.a.) 
 
 

Václav Havel is bekend als voormalig president van de Tsjechische Republiek, prominent toneelschrijver 
en dichter, een van de vooraanstaande intellectuelen en morele leiders in Oost-Europa. Van 1951 tot 
1955 werkte Havel als laborant. Hij studeerde vervolgens aan een technisch college (1955-1957) en 
diende in het Tsjechoslowaakse leger (1957-1959).  
 
Hij verwierf bekendheid als schrijver toen hij zich aansloot bij de prestigieuze Skupina 42 (Groep 42). 
Zijn eerste toneelstuk als dramaturg van het theater Na Zábradlí, Zahradní slavnost (Het tuinfeest, 1963), 
was een satire op moderne bureaucratische procedures.  
 
In de jaren zestig hekelde hij in zijn werk de communistische bureaucratie en in 1968 steunde hij de 
hervormingsbeweging van de Praagse Lente. Zijn brief aan de Tsjechische president Gustav Husák – de 
populaire partijsecretaris Alexander Dubček was afgezet – had geen officiële maatregelen tot gevolg, 
maar kopieën van de tekst werden op grote schaal verspreid. In 1969 werd Havels paspoort in beslag 
genomen omdat zijn geschriften subversief werden geacht. 
 
Havel was medeoprichter van de mensenrechtenorganisatie Charta 77 en het Comité voor ten onrechte 
vervolgden (VONS). Zijn werken werden door de rigide regering verboden, maar de manuscripten 
circuleerden ondergronds en werden in West-Europa gedrukt.  
 
In 1979 werd Havel veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor ondermijning van de republiek. In 
1983 werd hij vanwege gezondheidsproblemen vrijgelaten. In de jaren zeventig en tachtig werd Havel 
herhaaldelijk gearresteerd en vanwege zijn dissidente activiteiten meerdere malen tot gevangenisstraf 
veroordeeld (1977, 1978-1979, 1979-1983, 1989). Toen Havel door het communistische regime was 
veroordeeld, kreeg hij de gelegenheid te emigreren, maar hij verkoos gevangenisstraf. In de jaren tachtig 
werd Havel de onbetwiste officieuze leider van de Tsjechoslowaakse mensenrechtenbeweging.  
 
In november 1989 richtte hij een nieuwe oppositiegroep op, Občanské fórum (Burgerforum). In 1989 
werd Havel gekozen tot president van de Federale Republiek Tsjechoslowakije en in januari 1993 tot 
eerste president van de Tsjechische Republiek. 
 
In de binnenlandse politiek was Václav Havel een van de belangrijkste initiatiefnemers van 
democratische hervormingen in het bestuur van het land en van de democratisering in de samenleving. 
 
Havel bevorderde de verzoening met Duitsland en lobbyde voor de toetreding van de Tsjechische 
Republiek tot de NAVO en de Europese Unie. 
 
Havels tweede termijn van vijf jaar als president van de Tsjechische Republiek liep af op 2 februari 
2003. Hij is de laatste van de dissidenten verantwoordelijk voor de val van het communisme in het 
voormalige sovjetblok van Oost- en Midden-Europese staten die terugtreedt, en tevens de leider in post-
communistisch Europa die het langst in functie is gebleven. 
 
Ook nu hij zich heeft teruggetrokken, speelt Havel nog een rol in het openbare leven: hij levert 
commentaar op de politieke ontwikkelingen in de Tsjechische Republiek en werkt nog voor zijn stichting 
VIZE 1997, die voornamelijk actief is op het gebied van maatschappelijk werk, gezondheidszorg, 
onderwijs en cultuur. Bij gelegenheid organiseert of verstrekt de stichting steun voor activiteiten op het 
gebied van de mensenrechten. 
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Sergej Kovalev 
 

(genomineerd door Vytautas Landsbergis (PPE-DE) e.a.) 
 
 
 
Sergej Kovalev is geboren in 1930. In 1954 studeerde hij af aan de Staatsuniversiteit van Moskou en van 
1954 tot 1970 deed hij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de biologie en biofysica. In 1969 
werd hij lid van de Initiatiefgroep voor de bescherming van de mensenrechten in de USSR, de eerste 
onafhankelijke groep van die aard in de Sovjet-Unie. Van 1971 tot 1974 was Sergej Kovalev één van de 
redacteurs van het bulletin van de mensenrechtenactivisten uit de Sovjet-Unie. In 1974 werd hij 
gearresteerd op beschuldiging van “anti-sovjetactivisme en –propaganda”, en tot zeven jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. Het proces vond plaats in Vilnius (Litouwen). Na zijn gevangenisstraf werd 
Kovalev voor drie jaar in ballingschap gestuurd. In de jaren negentig was Kovalev een van de oprichters 
van verschillende organisaties voor de bescherming van de mensenrechten. Van 1990 tot 1993 was hij lid 
van het Congres van volksafgevaardigden in Rusland en voorzitter van de Commissie mensenrechten van 
de Opperste Sovjet van Rusland. In 1993, 1995 en 1999 werd Kovalev in de Russische Staatsdoema 
(Gosdoema) gekozen en van 1993 tot 1996 was hij voorzitter van een Commissie mensenrechten bij het 
kabinet van de voorzitter, totdat hij uit protest tegen de oorlog in Tsjetsjenië aftrad. Van 1996 tot 2003 
was Kovalev lid van de Russische delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. 
Daarmee bleef hij een actieve rol spelen in de bescherming van de mensenrechten, met inbegrip van de 
vrijheid van gedachten in Rusland. 
 
Van 1994 tot 1996 en tot op de huidige dag was Kovalev fel gekeerd tegen de politiek van het Kremlin in 
Tsjetsjenië, in 2000 gevolgd door de informatieblokkade. Hij speelde een actieve rol in het Internationale 
Gerechtshof voor de berechting van de misdaden van het communisme in Vilnius in 2000 en werd daar 
beschouwd als “het geweten van Rusland”. 
 
Sergej Kovalev is een van de auteurs van de Verklaring van de rechten van de mens en de burger in 
Rusland; hij speelde een hoofdrol bij de opstelling van het tweede deel van de Russische grondwet 
(“Rechten en vrijheiden van de mens en de burger”) en van een aantal andere wetten. 
 
Sinds 1996 is Kovalev voorzitter van het Russische Instituut voor de mensenrechten. 
 
Kovalev is genomineerd voor talloze onderscheidingen en prijzen voor zijn activiteiten op het gebied van 
de mensenrechten (bijvoorbeeld de onderscheiding van de Raad van Europa in 1995, samen met Raoul 
Wallenberg, de onderscheiding van de International League for Human Rights in 1996, de 
onderscheiding van het Noorse Helsinkicomité in 1996 enzovoort). 
 
Na de moord op de prominente mensenrechtenverdedigers en anti-oorlogsactivisten G. Starovoitova en 
S. Joesjenkov en de vermoedelijke vergiftiging, en kort daarop dood, van J. Sjekotsjichyn, is Sergej 
Kovalev eigenlijk de enige overlevende mensenrechtenactivist, de belangrijkste voorvechter van het 
beginsel en de zaak van de mensenrechten en met name de vrijheid van gedachten in Rusland. 
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Ibrahim Hussain Zaki 
 

(genomineerd door Niranjan Deva (PPE-DE) e.a.) 
 
 
 
Ibrahim Hussain Zaki is op dit moment een “politieke gevangene” in de Republiek der Maldiven. Hij 
werd op 13 augustus 2004 gearresteerd samen met een groep parlementsleden die de opkomende 
democratische oppositie op de Maldiven vertegenwoordigen. Zijn levensfilosofie is diplomatie, 
geweldloosheid en progressieve democratische hervorming met de nadruk op fundamentele 
mensenrechten, behoorlijk bestuur en de rechtsstaat. Hij wordt gevangen gehouden in een cel van ca. 1,5 
bij 2,7 meter. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend, hij heeft geen toegang tot rechtsbijstand, 
minimaal contact met naaste familie, en vrijwel geen medische zorg. Hij lijdt aan een rugkwaal en 
hartzwakte. Hij staat op de observatielijst van Amnesty International. 
 
Zaki is 52 jaar oud en was tot een maand geleden werkzaam als diplomaat en als minister in de regering 
van de Republiek der Maldiven. 
 
Hij begon op het laagste niveau van de buitenlandse dienst en werkte zich stap voor stap op tot 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en uiteindelijk vice-minister van Buitenlandse Zaken. 
 
Van 1995 tot 1998 was hij minister van Toerisme. In deze periode legde hij de basis voor de succesvolle 
expansie van de toeristenindustrie op de Maldiven. 
 
Van 1998 tot 2003 was hij minister van Planning. In deze functie lanceerde hij, in samenwerking met de 
UNDP, het eerste ontwikkelingsplan voor de Maldiven en het eerste strategisch-economische plan voor 
de Maldiven, gericht op diversificatie van het toerisme, de van tonijn afhankelijke handel en de 
economische investeringsbasis. 
 
In de jaren tachtig vertegenwoordigde Zaki de Maldiven op internationale diplomatieke conferenties, 
zowel mondiaal als in de regio Zuid-Azië, met de nadruk op onderwijs, bevolkingsvraagstukken en 
duurzame economische ontwikkeling. 
 
In 1992 werd hij secretaris-generaal van de SAARC (de Associatie voor Regionale Samenwerking in 
Zuid-Azië). Zijn tweejarig mandaat was een succes en hij werd alom gerespecteerd vanwege zijn 
oprechtheid, tolerantie, inzet voor regionale coöperatie en steun voor de mensenrechten. 
 
Hij is een gematigde moslim die streeft naar religieuze en etnische harmonie. De aanleiding voor zijn 
politieke betrokkenheid bij de democratische beweging waren de toezeggingen van de president dat 
democratische hervormingen zouden plaatsvinden, naast rellen en berichten over mishandeling van 
gevangenen. In 2003 weigerde hij nieuwe regeringsposten, om persoonlijke redenen maar ook omdat hij 
meende als gematigde voormalig minister een doeltreffendere bijdrage te kunnen leveren aan 
democratische hervormingen dan als lid van de zittende regering. 
 
Zaki is lid van het parlement; medio 2004 werd hij benoemd tot lid van de Special Majlis (het parlement) 
met de taak de nieuwe pro-democratische oppositie tegen de president bij te sturen. Dat parlement werd 
in juli geschorst nadat 23 leden, onder wie Zaki, waren opgestapt uit protest tegen de ondoorzichtige 
procedures. Drie weken later werden alle leiders van de pro-democratische partij gearresteerd. 
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Wit-Russische jongerenbeweging ZUBR 
 

(genomineerd door Rolandas Pavilionis (UEN-Fractie) e.a.) 
 
 

Zubr is een massajongerenbeweging die zich ten doel heeft gesteld Wit-Rusland te bevrijden van 
dictatuur, en fundamentele mensenrechten en vrijheden te verdedigen. 

 
□ Ontstaan:  
De beweging is opgericht op 14 januari 2001. De name Zubr (bizon) werd gekozen omdat de bizon al 
sinds mensenheugenis een symbool van Wit-Rusland is; het is een dier dat in legenden wordt bezongen 
en bij de Wit-Russen in hoog aanzien staat.  

 
□ Beginselen:  
Zubr wijst geweld af. De beginselen van de beweging zijn geweldloosheid, solidariteit en persoonlijke 
moed. Zubr-activisten zijn jonge mensen van 18 tot 30 jaar oud. 90% van de activisten in de beweging is 
jonger dan 25. Zubr is een onpartijdige beweging; iedereen die achter haar doelen en beginselen staat, 
kan lid worden, met inbegrip van jonge activisten uit het hele spectrum van de Wit-Russische 
democratische partijen die tegen het huidige regime zijn.  
 
Zubr heeft niet één leider; iedereen die achter de doelen en beginselen van Zubr staat, kan een groep 
opzetten en zich bij de beweging aansluiten. Een raad bestaande uit coördinatoren van Zubr heeft 
besluitvormende bevoegdheid. 
 
□ Activiteiten: 
Al vanaf de oprichting is een van de basisactiviteiten van Zubr de verspreiding van alternatieve 
informatie in Wit-Rusland. De beweging is erin geslaagd een nationaal vrijwilligersnetwerk op te zetten 
voor de distributie van ondergrondse kranten en de clandestiene productie van ondergrondse 
democratische media. Duizenden Zubr-leden hebben maar liefst meer dan 20 000 000 kranten, boeken en 
posters in Wit-Rusland gedistribueerd.  
 
Zubr is het meest actief op straat. De acties die Zubr organiseert, kenmerken zich door levendigheid en 
originaliteit. Zubr zette bijvoorbeeld als eerste politiek theater in. Informatiecampagnes als “Tijd om te 
kiezen!”, “Tijd voor grote schoonmaak!” en “Tijd voor opruiming!” in 2001, “Kan zo niet meer leven!” 
in 2001-2003 (met geweld onderdrukt door de politie), de mars “Voor een beter leven!” op 12 maart 
2003 en een actie ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het regime van Loekasjenko op 21 juli 
2004 (met geweld onderdrukt door de politie), “Hij moet weg” in 2003-2004, bestonden uit talrijke 
straatacties (voorstellingen, posten, demonstraties). Door de mobilisatiecampagne van Zubr nam 
ongeveer 80% van de jonge stemgerechtigden in 2001 deel aan de presidentsverkiezingen, van wie meer 
dan 75% tegen Loekasjenko stemde. In zijn toespraak na de verkiezingen gaf de dictator toe dat hij 
aanhang onder jongeren had “verloren”.  
 
□ Onderdrukking van Zubr: 
Gedurende de drieënhalf jaar dat de organisatie actief is zijn meer dan 1 500 activisten van Zubr door het 
regime onderdrukt. Activisten hebben in totaal 650 dagen in de gevangenis doorgebracht na gerechtelijke 
uitspraken vanwege de verspreiding van onafhankelijk drukwerk en deelname aan vreedzame 
protestacties. Meer dan 20 strafzaken zijn aanhangig gemaakt, waarvan zeven met een veroordeling 
eindigden. Aan 330 Zubr-activisten is in totaal meer dan 20 000 euro aan boetes opgelegd. 20 Zubr-
activisten zijn om politieke redenen van universiteiten, colleges en middelbare scholen gestuurd of uit 
hun ambt gezet. Meer dan 120 activisten zijn mishandeld. Amnesty International heeft meer dan 100 
Zubr-activisten erkend als gewetensgevangene.   
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