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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: НАГРАДА „САХАРОВ“ ЗА СВОБОДА НА МИСЪЛТА ЗА 2011 г.

На вниманието на членовете на ЕП е приложен списъкът на кандидатите по азбучен 
ред, както и обосновките и биографиите, получени от секретариата, за наградата 
„Сахаров“ за свобода на мисълта за 2011 г., които, съгласно статута на наградата 
„Сахаров“, са получили подкрепата на най-малко 40 членове на Европейския парламент 
или на политическа група.

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ

ПО ВЪНШНИ ПОЛИТИКИ
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НАГРАДА „САХАРОВ” ЗА СВОБОДА НА МИСЪЛТА ЗА 
2011 г.

Кандидати, предложени
от политически групи и отделни членове, по азбучен ред

Кандидат Дейност Номиниран от

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Палестински лекар и основател на 
фондацията „Дъщери за живот”. Той 
е посветил живота си на усилия за 
постигане на мир в израело-
палестинския конфликт. В 
номинацията е наречен „магически, 
таен мост“ между двата народа.

Групата на Европейските 
консерватори и реформисти 

2

Mohamed 
Bouazizi (Тунис), 
Asmaa Mahfouz 
(Египет), Ahmed 
al-Zubair Ahmed 
al-Sanusi 
(Либия), Razan 
Zaitouneh 
(Сирия), Ali 
Farzat (Сирия)
от името на 
„Арабската 
пролет“

 „Арабската пролет“ е символ за 
всички онези, които желаят 
достойнство, демокрация и зачитане
на основни права в арабския свят. 
Мирните демонстрации, в които 
участват най-различни граждани, 
активисти за демокрация, защитници 
на правата на човека, юристи и 
журналисти, са подложени на 
жестоки репресии от страна на 
силите за сигурност на режимите 
във всички тези страни. 
Присъждането на наградата 
„Сахаров“ за петимата номинирани     
– Mohamed Bouazizi (Тунис), Asmaa 
Mahfouz (Египет), Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi (Lybia) и Razan 
Zeitouneh и Ali Farzat (Сирия), 
допринесли за радикални 
политически промени в съответните 
страни, ще потвърди солидарността 
на Парламента и ще засили
подкрепата за борбата им за свобода, 
демокрация и край на авторитарните 
режими.

Групата на Европейската 
народна партия 
Групата на Прогресивния 
алианс на социалистите и 
демократите в Европейския 
парламент
Групата на Алианса на 
либералите и демократите за 
Европа
и
Групата на 
Зелените/Европейски 
свободен алианс
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3 Dzmitry 
Bandarenka

Той е белоруски активист за 
граждански права и член на 
белоруската асоциация на 
журналистите. Един от 
съоснователите на гражданското 
движение „Харта’97“ и координатор 
на гражданската инициатива 
„Европейска Беларус“.

Групата на Европейските 
консерватори и реформисти

4 Boris Pahor 

Словенски писател, борец за свобода 
на мисълта и силен противник на 
тоталитарните режими, защитник на 
правата на човека и основните 
свободи, ревностен застъпник за 
правата на малцинствата и 
малцинствените езици.

Членът на ЕП Milan ZVER и
51 други членове на ЕП

5
Общност на 
мира San José de 
Apartadó

Тази колумбийска общност 
„campesinos“, фермери, се превърна 
в международно признат символ на 
смелост, упоритост и всеотдайност
към висшите ценности на мира и 
справедливостта, в една среда, 
белязана от жестокост и 
унищожение.

Конфедеративната група на 
Европейската обединена 
левица – Северна зелена 
левица
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Номиниран от Групата на Европейските консерватори и реформисти

Д-р Izzeldin Abuelaish, магистър по обществено здраве, е палестински доктор по 
медицина и основател на фондацията „Дъщери за живот“.

Abuelaish печели стипендия за обучение по медицина в Кайро, Египет, и впоследствие 
се дипломира в специалност „Акушерство и Гинекология“ в Института по акушерство 
и гинекология на Университета в Лондон.

През 1997–2002 г. преминава стаж по акушерство и гинекология в Университетската 
болница „Soroka“ в Beer Sheva, Израел, след което придобива специализация по 
пренатална медицина в Италия и Белгия, а след това и магистърска степен по 
обществено здраве („Политика и управление на здравеопазването“) от Университета в 
Харвард. 

Д-р Abuelaish работи като изследовател в Института „Sheba“ в Тел Авив и е първият 
палестински лекар, назначен на щат в израелска болница.

Той загубва трите си дъщери при бомбардировка на израелските сили за сигурност по 
време на операция „Cast Lead“. Тази ужасяваща трагедия не пречупва духа му и не 
отслабва решимостта му да работи за хуманната кауза. Направеното от израелски 
колега описание на неговата личност като магически, таен мост между израелци и 
палестинци, продължава с пълна сила да отговаря на неговия характер.

Д-р Abuelaish е важна фигура в израело-палестинските отношения години наред, докато 
работи в израелска болница и лекува израелски и палестински пациенти.

Д-р Izzeldin Abuelaish понастоящем е доцент по медицина във факултета по обществено 
здраве „Dalla Lana“, Университета в Торонто. През 2010 г. издаде книгата „Аз няма да 
мразя“. В нея Abuelaish споделя житейската си история и мирогледа си на човек, който 
продължава да търси мира.

Чрез номинацията на д-р Izeldeen Abuelaish можем да изпратим послание, с което да 
насърчим палестинци и израелци да превъзмогнат враждебността си и да работят 
съвместно за постигането на мир.
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Номинирани от Групата на Европейската народна партия, Групата на 
Прогресивния алианс на социалистите и демократите, Групата на 
Алианса на либералите и демократите за Европа, Групата на 
Зелените/ Европейския свободен алианс

„Арабската пролет“, представлявана от

Mohamed Bouazizi (محمد البوعزیزي), с истинско име Tarek Bouazizi (طارق البوعزیزي), роден 
на 29 март 1984 г. и починал на 4 януари 2011 г., е тунизийски уличен търговец, чийто 
опит за самоубийство чрез самозапалване на 17 декември 2010 г., довел до неговата 
смърт две седмици по-късно, е в основата на бунтовете, които довеждат до започването 
революцията в Тунис, с която се отстранява от власт президента Zine el-Abidine Ben Ali
и впоследствие несъмнено води до протести и революции в други арабски страни, 
станали известни като Арабската пролет.

Asmaa Mahfouz (1 февруари 1985 г.) е една от основателите през 2008 г. на 
египетското младежко движение, наречено „6 април“. Нейният сърдечен призив за 
свобода, записан през януари и пуснат в YouTube, е видян от стотици хиляди хора и 
допринася за това да се съберат на площад „Tahrir“ и да отправят призив за 
демократични реформи, социална справедливост и основни права.Asmaa и нейното 
семейство са тормозени и разпитвани от силите за сигурност и военния съвет.
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Asmaa Mahfouz: „Ако считаш себе си за човек, ела с мен на 25 януари. Който казва, че 
жените не бива да ходят да протестират, защото ще бъдат пребити, нека прояви
малко чест и мъжество и да дойде с мен на 25 януари.“

По-късно през 2011 г. Mahfouz е арестувана по обвинение в оклеветяване на 
египетските военни ръководители, които тя е нарекла „съвет на кучета“. Тя е изпратена 
на военен съд, което подтиква активисти, както и желаещи да се кандидатират за 
президент, като Mohamed ElBaradei и Ayman Nour, да протестират против изправянето 
й пред военен съд. Mahfouz е освободена под гаранция срещу сумата от 20 000
египетски лири, което е приблизително 3 350 щатски долара; по-късно Върховният съд 
на въоръжените сили сне от обвинението срещу Asmaa и друг активист, Loay Nagaty.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, 77-годишният дисидент е най-дълго лишеният от 
свобода заради убежденията си в Либия.

Той е обвинен в заговор при опит за преврат срещу полковник Кадафи през 1970 г. и 
прекарва 31 години в затвора, по-голямата част от които в строг тъмничен затвор. 
Освободен е през август 2001 г. по повод 32-та годишнина от революцията.

„Всеки път, когато се отваряше врата, винаги се питах дали това е някой, който 
идва, за да ме отведе на екзекуция“, разказва той пред БиБиСи.

„Сега се опитваме да изградим нова страна, в която да има върховенство на закона. 
Ние сме единни. Триполи е нашата столица, Бенгази е нашият град. Ще бъде трудно 
след 42 години управление на Кадафи. Ще е необходимо много време. Но либийският 
дух е тук. Хората разбират. Могат да чакат.“

Г-н Zubair е единственият наследник на последния цар, Idris al-Sanusi, сред
ръководството на бунтовниците.
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Razan Zaitouneh е защитничка на правата на човека и каузата на жените в Сирия. Като 
журналист тя ревностно защитава зачитането на свободата на изразяване и работи в 
асоциацията за защита правата на човека, а по-късно създава и блога „Информационна 
връзка за правата на човека в Сирия“, който редовно отразява смущаващи нарушения 
на правата на човека и случаи с изчезване на хора. Тя се бори също така за защита 
правата на политическите затворници в Сирия, като търси средства, за да гарантира 
защитата им, и в блога си осъжда системното нарушаване на правата на човека от 
страна на сирийските органи. Освен това тя заявява, че президентът Bassar Al Assad 
следва да бъде освободен от длъжност и да бъде изправен пред Международния
наказателен съд.

От започването на събитията чрез блога си „Информационна връзка за правата на 
човека в Сирия“ тя отправя призиви към международната общност да се потърси 
отговорност за насилието, на което са подложени протестиращите, и също така 
установява постоянна връзка с международните медии, за опише като свидетел 
ситуацията и да осъди проявите на мъчения, извършени от сирийските органи.

На 12 май представители на органите на реда отиват в дома на Razan Zaitouneh, а 
силите за сигурност го претърсват и искат да я задържат. Тя не е у дома и задържат 
съпруга й, който все още е в изолация в затвор с неизвестно местоположение.
Задържането на Wa' il Al-Hamada е предшествано от задържането на неговия брат 
M.Abd-al-Rahman Al-Hamada, 20-годишен студент, на 30 април. Твърди се, че двамата 
мъже са задържани в плен с цел да се принуди Razan Zaitouneh да се предаде на 
органите. Според източник от Front Line възрастните родители на Razan Zaitouneh са 
били принудени да избягат, за да избегнат задържане. Днес г-жа Razan Zaitouneh все 
още се укрива.



PE472.189v01-00 8/12 CM\877091BG.doc

BG

Ali Farzat (Hama, 22 юни 1951 г.) е известен сирийски карикатурист. Публикувал е 
повече от 15 000 карикатури в сирийски, арабски и международни вестници. Той е 
начело на Арабската асоциация на карикатуристите.

С разпалването на продължаващите бунтове срещу управлението на Bashar al-Assad в 
Сирия, които започнаха през март 2011 г., Farzat става все по-прям в карикатурите си 
против режима, които са насочени най-вече срещу фигури от правителството, по-
специално al-Assad.

Има сведения, че на 25 август 2011 г. е издърпан от колата си на площад „Umayyad“ в 
центъра на Дамаск от маскирани въоръжени мъже, за които се счита, че са част от 
силите за сигурност и подкрепящата режима милиция. Той е пребит и е оставен край 
пътя за летището, където минувачи го намират и го отвеждат в болница. Според негов 
роднина силите за сигурност очевидно целенасочено са наранили ръцете му, като 
едната му ръка е била счупена, и след това са казали на Farzat, че това е „само 
предупреждение“. Въпреки това неговият брат As'aad твърди, че Farzat е бил отвлечен 
от дома си около 5 часа сутринта от петима въоръжени мъже и е бил откаран до пътя за 
летището, след като е бил „зверски“ пребит. След това въоръжените мъже са го 
предупредили да „не осмива сирийските ръководители“. От местния координационен 
комитет — група от активисти, представляващи бунтовниците в Сирия, заявяват, че 
неговото куфарче и рисунките в него са били иззети от нападателите.

Като реакция за мъчителните преживявания на Farzat членове на опозицията в Сирия 
изразяват възмущението си и, в израз на солидарност с карикатуриста, няколко 
активисти в интернет сменят снимката на профила си във Фейсбук с тази на Farza на 
легло в болницата. Случилото се предизвика вълна от солидарност от страна на
карикатуристите от арабските страни и от целия свят. Съединените щати осъдиха
нападенията и ги описаха като „целенасочени, брутални“. Според анализатора на 
арабските събития от БиБиСи побоят над Farzat е знак за това, че толерантността на 
сирийските органи спрямо инакомислието клони към нула.
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Номиниран от Групата на Европейските консерватори и реформисти

Dzmitry Bandarenka е активист за граждански права и член на беларуската асоциация 
на журналистите. Той е един от основателите на гражданската инициатива „Харта’97“ и 
координатор на гражданската инициатива „Европейска Беларус“. В периода между 
1995 г. и 1996 г. Dzmitry е журналист в независимата радиостанция „Радио 101.2 FM“, 
която впоследствие е затворена от органите.

По време на президентската кампания през 2010 г. той е доверено лице на кандидата на 
опозицията Andrei Sannikau.

След участие в митинг в подкрепа на демокрацията в Минск в деня на изборите за 
президент на 19 декември 2010 г. Dzmitry е пребит, а следващата вечер – задържан и 
отведен в център за задържане на КГБ. Впоследствие, в края на декември, той е 
обвинен в участие и организиране на масови безредици съгласно член 293, параграф 1 
от Наказателния кодекс. На 27 април той е осъден на 2 години в изправителна колония.

На 17 август Dzmitry Bandarenka е изписан от болница №5 в Минск след сериозна 
операция на гръбначния стълб и изпратен обратно на мястото за задържане на 
Министерството на вътрешните работи на улица „Valadarski“. Политическият 
затворник в кратък срок ще бъде изпратен в изправителната колония №15 в Mahilou, за 
да излежи присъдата си. Той излага на опасност живота и здравето си заради мечтата за 
свободна Беларус и е подложен на нечовешко и унизително отношение, докато е 
задържан под стража.

Присъждането на наградата „Сахаров” на Dzmitry Bandarenka ще бъде признание за 
неговата смелост и неотстъпчивост в борбата за свобода. Положението в Беларус 
изисква системна промяна на стратегиите и тактиките на международната общност при 
разглеждането на политиката на репресии на недемократичния режим и наградата 
„Сахаров” ще бъде явен знак на подкрепа за гражданите на Беларус, държава, в която 
има толкова много репресии, че и една дума на несъгласие с правителството може да 
доведе до наказание лишаване от свобода.
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Номиниран от члена на ЕП Milan ZVER и 51 други членове на ЕП

Boris Pahor (роден на 26 август 1913 г.) е словенски писател, борец за свобода на 
мисълта, силен противник на тоталитарните режими, защитник на правата на човека и 
основните свободи, ревностен застъпник за правата на малцинствата и малцинствените 
езици. Г-н Pahor е словенец по народност, но има словенско и италианско гражданство. 
Принадлежи към словенското малцинство и живее в района на Триест в Италия.

Г-н Pahor е номиниран за Нобелова награда за литература през 2009 г.

98-годишният писател се счита за един от най-влиятелните живи словенски автори. Той 
пише на словенски, италиански и френски език и е носител на множество престижни 
награди за литература, както и за приноса му към човечеството, някои от тях са 
френските отличия „Офицер на ордена за изкуство и литература“ (“Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres”) и „Кавалер на почетния легион“(“Chevalier de la Légion 
d’honneur”), наградата Bestenliste в Германия и „Почетен кръст за наука и изкуство“, 
първа степен (Cross of Honor for Science and Art, First Class) от австрийското 
правителство.

Г-н Pahor е оцелял от концентрационен лагер и винаги е бил силен противник на 
фашисткия режим в Италия. Преживяванията в концентрационния лагер са се 
превърнали в основното вдъхновение за неговото творчество, което често е сравнявано 
с творчеството на Primo Levi, Imre Kertesz или Jorge Semprún. 

Той е силен противник на комунистическия режим в Югославия. Съосновател е на 
списание „Залив“ (Zaliv), в което защитава „традиционния демократичен плурализъм“
и се противопоставя на тоталитарните културни проекти на комунистическа
Югославия. Словенският комунистически режим гледа на Pahor като на потенциално 
подривна фигура.

Когато Словения става независима от Югославия, новоизбраното демократично 
правителство го реабилитира и почита като мислител, като по този начин той получава 
отплата за страданията си в миналото. Г-н Pahor е олицетворение на съвестта на 
младата държава Словения, която наскоро отбеляза 20-та годишнина от независимостта 
си.
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Номинирана от Конфедеративната група на Европейската обединена
левица – Северна зелена левица

Общност на мира San José de Apartadó

Колумбия е държава, изпълнена с конфликти в продължение на повече от шестдесет 
години. Страната се нарежда на едно от челните места по изселване на хора и по 
насилствено изчезване на хора. Според Върховния комисар на ООН за бежанците 70 %
от насилствените изчезвания на хора в Колумбия имат за цел отнемането на имотите на 
дребните собственици на земя и на местните хора от селските райони или от афро-
колумбийските общности.

Мирното население е основната жертва на въоръжените конфликти в Колумбия.

В такъв район на конфликти една общност на фермери се превърна в международно 
признат символ на „смелост, упоритост и всеотдайност към висшите ценности на мира 
и справедливостта, в една среда, белязана от бруталност и унищожение“ (Ноам 
Чомски).

 Тяхната мирна съпротива се заключава в отказа им да участват в 
конфликти, да носят оръжия или да сътрудничат с който и да било от 
участниците във въоръжени конфликти, независимо от упражнявания 
натиск.

 Хората от общността смело и с мирни средства се борят и отстояват 
правото си да продължат да живеят достоен живот на земята, която 
обработват.

 Въз основа на традиционни и устойчиви модели на производство 
фермерите работят, за да запазят средата си и безопасността на храните си.
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 Посредством нови модели на образование те се борят, за да запазят и 
развият своите основни ценности като солидарност, демокрация, честност 
и зачитане на правото на живот.

Те скъпо плащат за смелостта си: хората от общността заявяват, че 180 от тях, от общо 
1 300, са били убити. Хората от мирната общност San José de Apartadó непрекъснато са 
подложени на заплахи за живота си от различни групи, участващи в гражданската 
война в Колумбия, както и в трафика на наркотици и оръжие в региона. Въпреки това 
хората от общността San José de Apartadó не се отказват от борбата си за мирно 
общество.

Наградата „Сахаров“ ще бъде признание са смелостта на хората от общността, както и 
за тяхното постоянство в отстояването на всеобщите права на човека. Удостояването с 
наградата ще бъде от първостепенно значение за оцеляването на тази изправена пред 
насилие общност и за международното признание, което тя заслужава.


