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SACHAROVOVA CENA ZA SVOBODU MYŠLENÍ ZA ROK 
2011

Kandidáti navržení 
politickými skupinami a jednotlivými poslanci v abecedním pořadí

Kandidát Činnost Nominace

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Palestinský lékař a zakladatel nadace 
Dcery pro život. Zasvětil svůj život 
míru v izraelsko-palestinském 
konfliktu a je znám jako „magický, 
tajný most“ mezi těmito dvěma národy.

skupina Evropských 
konzervativců a reformistů

2

Muhammad 
Bouazízí
(Tunisko), Asmaa 
Mahfouzová 
(Egypt), Ahmed 
al-Zubair Ahmed 
al-Sanusi (Libye), 
Razan 
Zaitounehová 
(Sýrie), Ali Farzat 
(Sýrie) jménem 
„Arabského jara“ 

„Arabské jaro“ je symbolem všech, 
kteří si přejí důstojnost, demokracii 
a základní p ráva  v arabském světě. 
Pokojné demonstrace mobilizující 
nejrůznější občany, demokratické 
aktivisty, ochránce lidských práv, 
právníky a novináře čelily brutálním 
represím ve všech těchto zemích ze 
strany bezpečnostních sil vládnoucího 
režimu. Udělení Sacharovovy ceny pěti 
nominovaným – Mohamedu 
Bouazízímu z Tuniska, Asmae 
Mahfouzové z Egypta, Ahmedu al-
Zubair Ahmed al-Sanusimu z Libye, 
Razaně Zaitounehové ze Sýrie, Alimu 
Farzatovi ze Sýrie –, kteří přispěli 
a stále přispívají k radikálním 
politickým změnám ve svých zemích, 
by znovu potvrdilo solidaritu 
Parlamentu a plnou podporu jejich boji 
za svobodu, demokracii a ukončení 
autoritářských režimů.

skupina Evropské lidové 
strany,
skupina Pokrokové aliance 
socialistů a demokratů 
v Evropském parlamentu,
skupina Aliance liberálů 
a demokratů pro Evropu
a 
skupina Zelených/Evropské 
svobodné aliance

3 Dmitrij 
Bandarenka

Běloruský občanský aktivista a člen 
Běloruské asociace novinářů. Je jedním 
ze spoluzakladatelů občanské iniciativy 
Charta 97 a koordinátorem „Evropské 
běloruské občanské kampaně“.

skupina Evropských 
konzervativců a reformistů
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4 Boris Pahor 

Slovinský spisovatel, bojovník za 
svobodu myšlení, tvrdý odpůrce 
totalitních režimů, ochránce lidských 
práv a základních svobod, velký 
obhájce práv menšin a menšinových 
jazyků.

poslanec Evropského 
parlamentu Milan ZVER 
a 51 dalších poslanců EP

5
Mírová komunita 
San José de 
Apartadó

Toto kolumbijské společenství 
venkovských zemědělců tzv. 
„campesinos“ se stalo mezinárodně 
uznávaným symbolem odvahy, 
houževnatosti a oddanosti vysokým 
hodnotám míru a spravedlnosti 
v prostředí brutality a ničení.

skupina konfederace Evropské 
sjednocené levice a Severské 
zelené levice
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Nominace skupiny Evropských konzervativců a reformistů

Izzeldin Abuelaish, MD, MPH je palestinský lékař a zakladatel nadace Dcery pro život.

Abuelaish získal stipendium na studium lékařství v egyptské Káhiře a obdržel diplom 
v oblasti porodnictví a gynekologie na Institutu porodnictví a lékařství Londýnské univerzity.

V letech 1997–2002 absolvoval stáž na porodnicko-gynekologickém oddělení fakultní 
nemocnice Soroko v Beerševě, Izraeli, a poté druhou specializaci v oblasti fetální medicíny 
v Itálii a Belgii a nakonec magisterské studium v oboru veřejného zdraví (zdravotní politika 
a management) na Harvardově univerzitě.

Doktor Abuelaish pracoval jako výzkumný pracovník Gertnerova institutu v nemocnici Sheba 
v Tel Avivu a byl prvním palestinským lékařem, který se stal součástí personálu izraelské 
nemocnice.

Během operace izraelských ozbrojených sil nazvané „Lité olovo“ ztratil tři dcery. Toto strašné 
neštěstí nezatvrdilo Abuelaishovo srdce, ani neoslabilo jeho odhodlání jednat v zájmu 
lidskosti. I nadále jeho život naplňuje slova, která o něm vyslovil jeho izraelský kolega, že je 
magickým, tajným mostem mezi Izraelci a Palestinci.

Dr. Abuelaish je po dlouhé roky důležitou osobností izraelsko-palestinských vztahů, pracuje 
v izraelských nemocnicích a ošetřuje izraelské i palestinské pacienty.

Doktor Izzeldin Abuelaish je v současnosti docentem lékařství na institutu veřejného zdraví 
(Dalla Lana School of Public Health) na univerzitě v Torontu. V roce 2010 vydal knihu s 
názvem „I Shall Not Hate.“ V knize se Abuelaish dělí o svůj životní příběh a světový názor –
názor osoby, která se stále snaží dosáhnout míru.

Nominací Dr. Izeldeena Abuelaishe můžeme Palestincům a Izraelcům vyslat povzbuzující 
poselství, aby překonali své nepřátelství a spolupracovali pro dosažení míru.
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Nominace skupiny Evropské lidové strany, skupiny Pokrokové aliance 
socialistů a demokratů, skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a 
skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance

„Arabské jaro“ zastoupené

Muhammad Buazízi (محمد البوعزیزي), pravým jménem Tarek Bouazízi (طارق البوعزیزي), který se 
narodil 29. března 1984 a zemřel 4. ledna 2011, byl tuniský kočovný obchodník. Jeho pokus 
o sebevraždu upálením dne 17. prosince 2010, po kterém o dva týdny později zemřel, stál na 
počátku vzpour, jež napomohly rozpoutání tuniské revoluce 2010–2011, která připravila 
prezidenta Tuniské republiky Zín Abidína bin Alího o moc, a bezpochyby i rozšíření protestů 
a revolucí do dalších arabských zemí, které jsou známy pod názvem „Arabské jaro“.

Asmaa Mahfouzová (1. února 1985) je jednou ze zakladatelek egyptského hnutí mládeže 
nazvaného 6. duben, jehož členkou se stala v roce 2008. Její upřímnou výzvu ke svobodě, 
nahranou dne 18. ledna a zveřejněnou na portále YouTube, shlédly stovky tisíc lidí a přispěla 
k tomu, že se shromáždili se v Tahríru a žádali demokratické reformy, sociální spravedlnost 
a základní práva.  Asmaa a příslušníci její rodiny jsou pronásledováni a vyslýcháni 
bezpečnostními silami a vojenskou radou. 

Asmaa Mahfouzová: „Považuješ-li se za člověka, vyjdi se mnou 25. ledna. Komukoli, kdo 
říká, že ženy by neměly vyjít protestovat, protože budou zbity, dodejme trochu důstojnosti 
a mužnosti a vyjděte se mnou 25. ledna.“
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Později v roce 2011 byla Mahfouzová zadržena na základě obvinění z hanobení egyptských 
vojenských vůdců, které nazvala „radou psů“. Byla předvedena před vojenský soud, což 
vyburcovalo aktivisty, jakož i prezidentské kandidáty jako Muhammada El Baradeje 
a Aymana Noura, aby protestovali proti jejímu předvedení před vojenský soud. Mahfouzová 
byla propuštěna na kauci 20 000 egyptských liber, což je ekvivalentní přibližně 
3 350 americkým dolarům, a poté, co se Nejvyšší rada ozbrojených sil zřekla tohoto poplatku 
a stáhla obvinění proti Asmaae a jinému aktivistovi, Loayi Nagatymu, jsme se rozešli.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, 77letý disident, byl nejdéle aktivním vězněm svědomí
v Libyi. 

Byl obviněn ze spiknutí v pokusu o státní převrat proti plukovníku Kaddáfímu v roce 1970 
a strávil 31 let ve vězení, z toho mnoho let v samostatné jednotce. Byl propuštěn v srpnu 2001 
u příležitosti 32. výročí revoluce.

„Pokaždé, když se otevřely dveře, jsem nevěděl, jestli nejde někdo, kdo mě odvede na 
popraviště,“ řekl pro BBC.

„Teď se snažíme vybudovat novou zemi podle zásad právního státu. Jsme jednotní. Tripolis je 
naše hlavní město, Benghází je naším městem. Po 42 letech Kaddáfího vlády to nebude 
snadné. Potrvá to dlouhou dobu. Ale libyjský duch žije. Lidé tomu rozumí. Umí čekat.“

Mimoto, že stojí v čele rebelů, je pan Zubair už jen jediným potomkem posledního libyjského 
krále Idrise al Sanusiho.
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Razan Zaitounehová je ochránkyní lidských práv a žen v Sýrii. Jako novinářka horlivě hájí 
dodržování svobody slova a pracuje pro asociaci lidských práv. Založila blog syrského 
informačního zpravodaje o lidských právech (SHRIL), který pravidelně zveřejňuje 
znepokojivé případy porušování lidských práv a případy zmizení osob. Rovněž bojuje za 
ochranu práv politických vězňů v Sýrii tím, že sbírá finanční prostředky na jejich obhajobu 
a na svém blogu uveřejňuje skutečné informace o systematickém porušování lidských práv ze 
strany syrských státních orgánů. Navíc zastává názor, že prezident Bašár al-Asad by měl být 
zbaven svých povinností a postaven před Mezinárodní trestní soud. 

Od začátku těchto událostí blog SHRIL apeluje na mezinárodní společenství, aby se al-Asad 
zodpovídal za násilí páchané na demonstrujících, a blog je rovněž v pravidelném kontaktu 
s mezinárodními sdělovacími prostředky, aby podával svědectví o situaci a odmítal mučení 
prováděné syrskými státními orgány. 

Dne 12. května státní orgány prohledaly dům Razany Zaitounehové s cílem ji zadržet. 
Nenašly ji, ale zatkly jejího manžela, který je stále držen v izolaci na neznámém místě. Po 
zadržení Wa' ila Al-Hamady byl dne 30. dubna zadržen i jeho bratr, 20letý student M.Abd-al-
Rahmana Al-Hamady. Podle zdroje zpravodajské televizní stanice Front line byli staří rodiče 
Razany Zaitounehové nuceni utéci, aby se vyhnuli zadržení. V současnosti se Razana 
Zaitounehová stále skrývá.

Ali Farzat (narozen 22. června 1951 v Hamá) je renomovaný syrský politický karikaturista. 
Vydal více než 15 000 karikatur v syrských, arabských a mezinárodních novinách. Stojí v čele 



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

CS

Asociace arabských karikaturistů.

Jak probíhající syrské povstání, které vypuklo v březnu 2011 proti vládě Bašára al-Asada, 
v roce 2011 sílilo, Farzat se ve svých karikaturách vyjadřoval přímočaře proti režimu 
a zaměřoval se konkrétně na vládní osoby, zejména na al-Asada. 

Dne 25. srpna 2011 byl Farzat údajně vytažen ze svého vozidla na náměstí Umayyad v centru 
Damašku maskovanými ozbrojenci, pravděpodobně členy ozbrojených sil a milic bojujících 
pro režim. Byl pak těžce zmlácen a vyhozen vedle silnice vedoucí na letiště, kde ho našel 
kolemjdoucí a odvezl do nemocnice. Podle jednoho z jeho příbuzných se členové 
bezpečnostních sil zaměřili zejména na jeho ruce, které mu obě zlomili, a řekli mu, že šlo 
„pouze o varování“. Jeho bratr As’aad nicméně tvrdí, že Farzata z jeho domu uneslo pět 
ozbrojených mužů kolem páté hodiny ráno a že byl odvezen na silnici k letišti poté, co byl 
„pořádně“ zbit. Ozbrojenci ho pak varovali, aby „se nevysmíval syrským vedoucím 
představitelům“. Místní koordinační výbor (LCC), skupina aktivistů zastupující rebely v Sýrii, 
uvedl, že jeho kufřík a kresby v něm zabavili útočníci. 

V reakci na zprávy o Farzatově utrpení členové syrské opozice vyjádřili své rozhořčení 
a několik aktivistů na internetu změnilo své profilové fotografie na Facebooku na fotografii 
Farzata v nemocnici jako projev solidarity s tímto karikaturistou. Tento incident vyvolal vlnu 
solidarity karikaturistů z arabského světa i na mezinárodní úrovni. Spojené státy tento útok 
odsoudily a nazvaly jej „cíleným a brutálním“. Dle slov analytika BBC pro arabské záležitosti 
je zbití Farzata znamením, že tolerance odporu se ze strany syrských státních orgánů blíží 
nule.
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Nominace skupiny Evropských konzervativců a reformistů

Dmitrij Bandarenka je občanským aktivistou a členem Běloruské asociace novinářů. Je 
jedním ze zakladatelů občanské iniciativy Charta 97 a koordinátorem Evropské běloruské 
občanské kampaně. Mezi lety 1995 a 1996 Dmitrij pracoval jako zpravodaj pro nezávislou 
stanici Radio 101.2 FM, kterou později státní orgány uzavřely.

V prezidentské kampani v roce 2010 byl zástupcem opozičního prezidentského kandidáta 
Andreje Sannikaua.

Poté, co se Dmitrij 19. prosince 2010 v Minsku v den prezidentských voleb zúčastnil 
manifestace za demokracii, byl následujícího večera zmlácen, zadržen a uvězněn ve vazebním
středisku KGB. Na konci prosince byl následně obviněn ze zosnování masových nepokojů a 
účasti na nich podle čl. 293 odst. 1 trestního zákoníku. Dne 27. dubna byl odsouzen ke 2 
letům v trestní kolonii. 

Dne 17. srpna byl Dmitrij Bandarenka propuštěn z 5. minské nemocnice po závažném 
chirurgickém zákroku na páteři a byl poslán zpět do vazebního zařízení ministerstva vnitra 
ve Valadarskiho ulici. Jako politický vězeň bude brzy poslán do trestní kolonie č. 15 
v Mogilevu, aby si tam odpykal trest. Ohrozil svůj život a zdraví pro sen o svobodném 
Bělorusku a během pobytu ve vazbě stal se terčem nelidského a ponižujícího zacházení. 

Udělení Sacharovovy ceny Dmitriji Bandarenkovi by bylo uznáním jeho odvahy a vytrvalosti 
v boji za svobodu. Situace v Bělorusku si žádá, aby strategie a taktiky mezinárodního 
společenství využívané k reakci na represivní politiky běloruského nedemokratického režimu
prošly systémovou změnou, a Sacharovova cena by byla jasným znamením podpory občanům 
Běloruska, země, která je tak utlačovaná, že slovo odporu proti vládě může znamenat 
odsouzení do vězení.
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Nominace poslance Evropského parlamentu Milana ZVERA a 51 dalších 
poslanců EP

Boris Pahor (narozen 26. srpna 1913) je slovinský spisovatel, bojovník za svobodu myšlení, 
tvrdý odpůrce totalitních režimů, ochránce lidských práv a základních svobod, velký obhájce 
práv menšin a menšinových jazyků. Pan Pahor je slovinské národnosti, ale má slovinské 
a italské občanství. Je členem slovinské menšiny a žije v italském regionu, jehož hlavním 
městem je Terst.

Boris Pahor byl v roce 2009 nominován na Nobelovu cenu za literaturu.

Tento 98letý spisovatel je považován za jednoho z nejvýznamnějších žijících slovinských 
autorů. Píše ve slovinštině, italštině a francouzštině a mimo jiné obdržel mnoho prestižních 
cen za literaturu a za své přispění k lidskosti; francouzská vyznamenání „Řád umění a 
literatury“ a „rytíř Řádu čestné legie“, v Německu získal cenu za nejlepší knihu roku
Bestenliste a Čestný kříž za zásluhy o vědu a umění prvního stupně od rakouské vlády.

Pahor přežil pobyt v koncentračním táboře a vždy se stavěl proti fašistickému režimu v Itálii. 
Zážitky z koncentračního tábora se staly hlavním námětem jeho práce, která je často 
srovnávána s prací Prima Leviho, Imre Kerteszeho nebo Jorge Semprúna. 

Je důrazným odpůrcem komunistického režimu v Jugoslávii. Je spoluzakladatelem časopisu 
Záliv (Zaliv), ve kterém obhajoval „tradiční demokratický pluralismus“ před totalitními
kulturními politikami komunistické Jugoslávie. Komunistický režim ve Slovinsku Pahora 
považoval za osobnost potenciálně schopnou rozvracet režim.

Když Slovinsko získalo nezávislost na Jugoslávii, jeho nově zřízená demokratická vláda 
Borise Pahora rehabilitovala a ocenila jako myslitele, a tím se mu odvděčila za jeho minulé 
utrpení. Pan Pahor je ztělesněním svědomí mladé země, Slovinska, které právě oslavilo 20. 
výročí své nezávislosti.
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Nominace skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské 
zelené levice

Mírová komunita San José de Apartadó

Kolumbie je zemí, v níž již déle než 60 let dochází ke konfliktům. Pokud jde o vysídlení osob, 
tato země se umisťuje na prvním místě na světě a má rovněž jedno z nejvyšších procent 
násilných zmizení osob. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je cílem 70 % 
případů násilného zmizení osob v Kolumbii vyvlastnit malé vlastníky půdy a původní 
venkovské africko-kolumbijské komunity. 

Občanská společnost je stále hlavní obětí ozbrojeného konfliktu v Kolumbii.

Uprostřed oblasti konfliktu se kolumbijská komunita venkovských zemědělců tzv. 
„campesinos“ stala mezinárodně uznávaným symbolem „odvahy, houževnatosti a oddanosti 
vysokým hodnotám míru a spravedlnosti v prostředí brutality a zkázy“ (Noam Chomsky).

 Součástí jejich nenásilného odporu je, že se odmítají účastnit konfliktu, nosit 
zbraně nebo spolupracovat s jakýmikoli ozbrojenými účastníky i přes nátlak, 
kterému jsou vystaveni.

 Členové společenství odvážně bojují mírovým způsobem, aby upevnili 
a zachovali svá práva žít důstojný život na půdě, kterou obdělávají.

 Tito venkovští zemědělci využívají tradiční a udržitelné způsoby výroby a usilují 
o to, aby uchovali své životní prostředí a bezpečnost potravin. 

 Prostřednictvím nových způsobů vzdělávání bojují, aby uchovali a rozvíjeli své 
základní hodnoty, kterými jsou solidarita, demokracie, pravdivost a úcta 
k životu. 
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Jejich odvaha je stála hodně: komunita uvádí, že ze 1300 členů bylo 180 zabito. Členům
mírové komunity San José de Apartadó je neustále vyhrožováno smrtí ze strany různých 
skupin zapojených do kolumbijské občanské války, stejně jako do obchodování s drogami 
a zbraněmi v dotčeném regionu. Nicméně komunita San José de Apartadó svůj boj za 
mírovou společnost nevzdala.

Sacharovova cena ocení odvahu komunity a odhodlanost bránit všeobecná lidská práva. Tváří 
v tvář násilí bude tato cena základem pro přežití této komunity a symbolem mezinárodního 
uznání, které si zaslouží.


