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SAKHAROVPRISEN FOR TANKEFRIHED 2011
Kandidater indstillet 

af politiske grupper og enkelte medlemmer i alfabetisk rækkefølge

Kandidat Aktivitet Indstillet af

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Palæstinensisk læge og grundlægger af 
Daughters for Life Foundation. Han har 
viet sit liv til fred i konflikten mellem 
Israel og Palæstina, kendt for at 
repræsentere en "magisk, hemmelig 
bro" mellem de to folkeslag.

Gruppen af Europæiske 
Konservative og Reformister

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunesien), 
Asmaa Mahfouz 
(Egypten), Ahmed 
al-Zubair Ahmed 
al-Sanusi 
(Libyen), Razan 
Zaitouneh 
(Syrien), Ali 
Farzat (Syrien) 
for "det arabiske 
forår" 

Det arabiske forår er et symbol for alle, 
der går ind for værdighed, demokrati 
og grundlæggende rettigheder i den 
arabiske verden. De fredelige 
demonstrationer, der mobiliserer alle 
slags borgere, aktivister, der går ind for 
demokrati, 
menneskerettighedsforkæmpere, 
advokater og journalister, der har stået 
over for brutal undertrykkelse fra et 
regimes sikkerhedsstyrker i alle disse 
lande. Tildelingen af Sakharovprisen til 
de fem kandidater - Mohamed Bouazizi 
fra Tunesien, Asmaa Mahfouz fra 
Egypten, Ahmed al-Zubair Ahmed al-
Sanusi fra Libyen, og Razan Zeitouneh 
og Ali Farzat fra Syrien - som har 
bidraget og fortsat bidrager til radikale 
politiske forandringer i deres respektive 
lande, ville bekræfte Parlamentets 
solidaritet og faste støtte til deres kamp 
for frihed, demokrati og ophør med 
autoritære regimer.

Gruppen for Det Europæiske 
Folkeparti (Kristelige 
Demokrater)
Gruppen for Det Progressive 
Forbund af Socialdemokrater i 
Europa-Parlamentet
Gruppen Alliancen af Liberale 
og Demokrater for Europa 
og 
Gruppen De Grønne/Den 
Europæiske Fri Alliance

3 Dzmitry 
Bandarenka

Hviderussisk borgerrettighedsaktivist 
og medlem af journalistforbundet i 
Hviderusland. Han er en af 
medstifterne af det civile initiativ 
Charter'97 og koordinator for den 
europæiske civile kampagne i 
Hviderusland.

De Europæiske Konservative 
og Reformister
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4 Boris Pahor

Slovensk forfatter, fortaler for retten til 
at tænke frit, stærk modstander af 
totalitære regimer, forkæmper for 
menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og 
stor fortaler for minoritetsrettigheder 
og minoritetssprog.

Medlem af Europa-
Parlamentet Milan Zver og 51 
andre medlemmer af Europa-
Parlamentet

5

Freds-
organisationen 
San José de 
Apartadó

Denne colombianske organisation af 
"campesinos", små landmænd, er 
blevet et internationalt anerkendt 
symbol på mod, modstandskraft og 
engagement over for de høje værdier 
fred og retfærdighed, i et miljø med 
brutalitet og ødelæggelse.

Den Europæiske Venstrefløjs 
Fælles Gruppe/Nordisk 
Grønne Venstre
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Indstillet af De Europæiske Konservative og Reformister

Izzeldin Abuelaish, MD, MPH, er palæstinensisk læge og grundlægger af Daughters for Life 
Foundation.

Abuelaish fik et stipendiat til at studere medicin i Cairo, Egypten, og derefter et 
eksamensbevis i obstetrik og gynækologi fra London Universitys Institute of Obstetrics and 
Gynaecology (institut for obstetrik og gynækologi).

Fra 1997 til 2002 tog han en efteruddannelse i obstetrik/gynækologi på Soroka 
universitetshospital i Beer Sheva, Israel, efterfulgt af et underspeciale i fostermedicin i Italien 
og Belgien, derefter en kandidatgrad i offentlig sundhed (sundhedspolitik og forvaltning) fra 
Harvard University.

Dr. Abuelaish arbejdede som forsker ved Gertner Institute på Sheba-hospitalet i Tel Aviv og 
var den først palæstinensiske læge, som fik en stilling på et israelsk hospital.

Han mistede sine tre døtre i et bombardement foretaget af Israels forsvarsstyrker under 
operation Cast Lead. Denne forfærdelige tragedie gjorde ikke Abuelaish hård og svækkede 
heller ikke hans faste beslutning om at gøre noget for menneskeheden. Han lever stadig op til 
den beskrivelse, som en israelsk kollega har givet af ham, som en magisk, hemmelig bro 
mellem israelere og palæstinensere.

Dr. Abueaish har været en vigtig figur i forholdet mellem Israel og Palæstina i årevis, hvor 
han har arbejdet på israelske hospitaler og behandlet israelske og palæstinensiske patienter.

Dr. Izzeldin Abuelaish er i øjeblikket lektor i medicin ved Torontos universitets Dalla Lana 
School of Public Health. I 2010 udgav han en bog med titlen "I Shall Not Hate." I bogen 
fortæller Abuelaish sin livshistorie og verdensanskuelsen for én, der forbliver en fredssøgende 
person.

Ved at indstille Dr. Izeldeen Abuelaish kan vi sende et budskab om at tilskynde 
palæstinenserne og israelerne til at overvinde deres fjendtlighed og arbejde sammen hen imod 
fred.
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Indstillet af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige 
Demokrater), Gruppen for Det Progressive forbund af Socialdemokrater, 
Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa og Gruppen De 
Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

"Det arabiske forår" repræsenteret ved

Mohamed Bouazizi (يزيزعوبلا دمحم), hvis rigtige navn var Tarek Bouazizi (قراط 
 blev født den 29. marts 1984 og døde den 4. januar 2011. Han var en tunesisk ,(يزيزعوبلا
gadesælger, som ved sit selvmordsforsøg, hvor han satte ild til sig selv den 17. december 
2010 og to uger senere døde af sine kvæstelser, begyndte de oprør, som udløste den tunesiske 
revolution og forjog præsident Zine el-Abidine Ben Ali fra magten, og uden tvivl også førte 
til de protester og revolutioner i andre arabiske lande, der blev kendt som det arabiske forår.

Asmaa Mahfouz (1. februar 1985) er en af stifterne af en egyptisk ungdomsbevægelse kaldet 
6. April, som hun sluttede sig til i 2008. Hendes dybtfølte opfordring til frihed, der blev 
optaget den 18. januar og lagt på YouTube, blev set af flere hundrede tusinde mennesker og 
hjalp dem til at samles i Tahrir og kræve demokratiske reformer, social retfærdighed og 
grundlæggende rettigheder. Asmaa og hendes familie er blevet forfulgt og forhørt af 
sikkerhedsstyrker og militærrådet.

Asmaa Mahfouz: "Hvis du anser dig selv for at være en mand, så kom med mig den 25. 
januar. Enhver, der siger, at kvinder ikke bør deltage i protester, fordi de bliver slået, lad ham 
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finde ære og mod og komme med mig den 25. januar."

Senere i 2011 blev Mahfouz arresteret og anklaget for at bagvaske Egyptens militære ledere, 
som hun kaldte et "hunderåd". Hun blev henvist til en militærdomstol, hvilket fik aktivister 
samt folk, der håbede på at blive præsident, som f.eks. Mohamed ElBaradei og Ayman Nour, 
til at protestere imod, at hun blev anklaget ved en militærdomstol. Mahfouz blev løsladt mod 
en kaution på 20.000 egyptiske pund, hvilket svarer til omkring 3.350 amerikanske dollars, og 
derefter frafaldt de væbnede styrkers højesteret anklagen, og anklagerne mod Asmaa og en 
anden aktivist, Loay Nagaty, blev afvist.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, den 77-årige systemkritiker er den 
"samvittighedsfange", der har siddet længst i fængsel i Libyen. 

Han blev beskyldt for sammensværgelse i et forsøg på at begå et kup mod oberst Gaddafi i 
1970 og tilbragte 31 år i fængsel, mange af dem i isolation. Han blev løsladt i august 2001, da 
revolutionen kunne fejre 32-årsdag.

"Hver gang en dør blev åbnet, vidste jeg aldrig, om det var en, der kom for at føre mig til 
henrettelse," fortalte han BBC.

"Nu forsøger vi at opbygge et nyt land under retsstatens principper. Vi står sammen. Tripoli er 
vores hovedstad, Benghazi er vores by. Det bliver vanskeligt efter 42 år med Gaddafi. Det 
kommer til at tage lang tid. Men den libyske ånd er der. Folket forstår det. De kan vente."

Zubair er eneste efterkommer efter Libyens sidste konge, Idris al-Sanusi, blandt de rebelske 
ledere.
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Razan Zaitouneh er fortaler for menneskerettigheder og kvindesagsspørgsmål i Syrien. Som 
journalist forsvarer hun inderligt respekten for ytringsfriheden og har arbejdet sammen med 
menneskerettighedsforeningen og derefter stiftet bloggen "Syrian Human Rights information 
link" (SHRIL), som regelmæssigt udsætter de foruroligende overtrædelser af 
menneskerettighederne og sager, hvor personer forsvinder. Hun kæmper også for forsvaret af 
politiske fangers rettigheder i Syrien, idet hun søger midler til at sikre deres forsvar, og idet 
hun kritiserer de systematiske overtrædelser af menneskerettighederne, der begås af de syriske 
myndigheder på sin blog. Derudover hævder hun, at præsident Bassar Al-Assad bør fritages 
for sine pligter og stilles for Den Internationale Straffedomstol. 

Siden begivenhedernes start har SHRIL lanceret appeller til det internationale samfund om at 
berette om den vold, som demonstranter har oplevet, og SHRIL er også løbende i kontakt med 
de internationale medier om at bevidne situationen og at fordømme torturhandlinger begået af 
de syriske myndigheder. 

Den 12. maj besøgte myndighederne Razan Zaitounehs hjem, og det blev gennemsøgt af 
sikkerhedsstyrkerne, som forsøgte at arrestere hende. De fandt hende ikke og arresterede 
hendes mand, som stadig tilbageholdes uden kontakt med omverdenen et ukendt sted. 
Arrestationen af Wa' il Al-Hamada blev efterfulgt af arrestationen af hans bror M.Abd-al-
Rahman Al-Hamada, en 20-årig studerende, den 30. april. De to mænd blev holdt tilbage for 
at tvinge Razan Zaitouneh til at gå til myndighederne. Ifølge en kilde fra Front Line, var 
Razan Zaitounehs gamle forældre tvunget til at flygte for at undgå at blive arresteret. Razan 
Zaitouneh holder sig stadig skjult.
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Ali Farzat (Hama, 22. juni 1951) er en kendt syrisk politisk bladtegner. Han har offentliggjort 
over 15.000 karikaturtegninger i syriske, arabiske og internationale aviser. Han er formand for 
Arab Cartoonists' Association.

Da den igangværende syriske opstand, som startede i marts 2011, mod Bashar al-Assads 
styre, tog til, havde Farzat været mere direkte i sine tegninger imod regimet, hvor han særligt 
fokuserede på regeringsmedlemmer, navnlig al-Assad. 

Den 25. august 2011 rapporteredes det, at Farzat blev trukket ud af sin bil i Umayyad Square i 
det centrale Damaskus af maskerede bevæbnede mænd, der menes at være medlemmer af 
sikkerhedsstyrkerne og en regeringsvenlig milits. Han blev gennembanket og efterladt i 
vejsiden på vejen til lufthavnen, hvor forbipasserende fandt ham og bragte ham til et hospital. 
Ifølge en af hans slægtninge fokuserede sikkerhedsstyrkerne navnlig på hans hænder, der 
begge var brækket, og sagde så til Farzat, at det "blot var en advarsel." Hans bror As'aad 
hævder imidlertid, at Farzat blev kidnappet fra sit hjem omkring kl. 5 om morgenen af fem 
bevæbnede mænd og derefter bragt til vejen til lufthavnen, efter at han var blevet "brutalt" 
gennembanket. De bevæbnede mænd advarede ham om "ikke at fremstille Syriens ledere 
satirisk". Det lokale koordineringsudvalg (LCC), en aktivistgruppe, der repræsenterede 
oprøret i Syrien, sagde, at hans mappe og tegningerne deri blev konfiskeret af angriberne. 

Som reaktion på nyhederne om Farzats prøvelser har syriske oppositionsmedlemmer givet 
udtryk for vrede, og mange aktivister, der var online, skiftede deres Facebookprofilbillede ud 
med et billede af Farzat, der var kommet på hospitalet, i solidaritet med bladtegneren. 
Hændelsen fremprovokerede en strøm af solidaritet fra bladtegnere i den arabiske verden og 
internationalt. USA fordømte angrebet og betegnede det som "målrettet og brutalt". Ifølge 
BBC's analytiker af arabiske anliggender er den korporlige afstraffelse af Farzat et tegn på, at 
de syriske myndigheders tolerance over for systemkritik er tæt på nul.
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Indstillet af De Europæiske Konservative og Reformister

Dzmitry Bandarenka er borgerrettighedsaktivist og medlem af Journalistforbundet i 
Hviderusland. Han er en af medstifterne af det civile initiativ Charter'97 og koordinator for 
den europæiske civile kampagne i Hviderusland. Mellem 1995 og 1996 var Dzmitry journalist 
for den uafhængige station Radio 101,2 FM, som senere blev lukket af myndighederne.

Under præsidentvalget i 2010 var han stedfortræder for oppositionsleder Andrei Sannikau.

Efter at have deltaget i det prodemokratiske møde i Minsk den 19. december 2010, den dag, 
der blev afholdt præsidentvalg, blev Dzmitry banket og arresteret den følgende aften og bragt 
til et KGB-detentionscenter. Sidst i december blev han efterfølgende beskyldt for at deltage i 
og arrangere masseuroligheder i henhold til straffelovens artikel 293, stk. 1. Den 27. april blev 
han idømt to år i en straffekoloni. 

Den 17. august blev Dzmitry Bandarenka udskrevet fra hospital nr. 5 i Minsk efter en større 
rygoperation og sendt tilbage til indenrigsministeriets detentionscenter i Valadarski Street. 
Den politiske fange sendes snart til straffekoloni nr. 15 i Mahilou for at afsone sin straf. Han 
risikerede sit liv og helbred for en drøm om et frit Hviderusland og blev udsat for 
umenneskelig og nedværdigende behandling, mens han var varetægtsfængslet. 
At give Sakharovprisen til Dzmitry Bandarenka ville være en anerkendelse af hans mod og 
insisteren i kampen for frihed. Situationen i Hviderusland kræver systemisk ændring i det 
internationale samfunds strategier og taktikker til håndtering af landets ikkedemokratiske 
regimes undertrykkende politikker, og Sakharovprisen ville være et klart tegn på støtte til 
borgerne i Hviderusland, et land, der er så undertrykt, at et systemkritisk ord imod regeringen 
kunne resultere i en fængselsstraf.
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Indstillet af medlem af Europa-Parlamentet Milan Zver og 51 andre 
medlemmer af Europa-Parlamentet

Boris Pahor (født den 26. august 1913) er en slovensk forfatter, forkæmper for retten til at 
tænke frit, stærk modstander af totalitære regimer, fortaler for menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og stor fortaler for minoritetsrettigheder og minoritetssprog. 
Boris Pahor er slovensk statsborger, men har slovensk og italiensk statsborgerskab. Han er 
medlem af det slovenske mindretal og bor i Triesteregionen i Italien.

Boris Pahor blev indstillet til Nobelprisen i litteratur i 2009.

Den 98-årige forfatter anses for at være en af de mest indflydelsesrige nulevende slovenske 
forfattere. Han skriver på slovensk, italiensk og fransk, og han har fået mange prestigefyldte 
litteraturpriser og priser for sit bidrag til menneskeheden, bl.a. de franske "Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres" og "Chevalier de la Légion d’honneur", "Bestenliste"-prisen i 
Tyskland og "Cross of Honor for Science and Art, First Class" af den østrigske regering.

Boris Pahor er overlevende fra en koncentrationslejr og har altid været stærk modstander af 
det fascistiske styre i Italien. Oplevelsen i koncentrationslejren blev den væsentligste 
inspiration i hans arbejde, som ofte er blevet sammenlignet med Primo Levis, Imre Kerteszs 
eller Jorge Semprúns arbejde. 

Han har været stærk modstander af kommuniststyret i Jugoslavien. Han har været med til at 
grundlægge magasinet "Zaliv", hvori han forsvarede den "traditionelle demokratiske
pluralisme" imod det kommunistiske Jugoslaviens totalitære kulturpolitikker Det slovenske 
kommuniststyre så Pahor som en potential undergravende figur.

Da Slovenien blev uafhængigt af Jugoslavien, gav landets nyoprettede, demokratiske regering 
Boris Pahor oprejsning og ærede ham som tænker og betalte ham derfor tilbage for sin lidelse 
i fortiden. Boris Pahor er en personificering af et ungt lands, Sloveniens, samvittighed, et land 
som lige har fejret sin 20-årsdag for uafhængighed.
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Indstillet af Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne 
Venstre

Fredsorganisationen San José de Apartadó

Colombia har været et land i konflikt i over 60 år. Landet ligger først i verden med hensyn til 
forflytninger og har også en af de højeste procentdele for tvungen forsvinden. Ifølge FN's 
flygtningehøjkommissær finder 70 % af den tvungne forsvinden i Colombia sted med det 
formål at ekspropriere små jordbesiddere og samfund af indfødte i landdistrikter eller 
afrocolombianske lokalsamfund. 

Civilbefolkningen er fortsat det vigtigste offer for de væbnede konflikter i Colombia.

Midt i en konfliktzone er en organisation af "campesinos", små landmænd, blevet et 
internationalt anerkendt symbol på "mod, modstandskraft og engagement over for de høje 
værdier fred og retfærdighed, i et miljø med brutalitet og ødelæggelse" (Noam Chomsky).

 Som del af deres ikkevoldelige modstand nægter de at deltage i konflikten, at 
bære våben eller at samarbejde med bevæbnede aktører, til trods for det pres, 
som de står over for.

 Medlemmerne af samfundet kæmper modigt og fredeligt for at fremhæve og 
opretholde deres ret til at leve et ordentligt liv på det område, som de dyrker.

 På grundlag af traditionelle og bæredygtige produktionsmodeller, arbejder de 
små landmænd på at bevare deres miljø og fødevaresikkerhed. 
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 Gennem nye uddannelsesmodeller kæmper de for at bevare og udvikle deres 
kerneværdier, som f.eks. solidaritet, demokrati, sandfærdighed og respekten for 
liv. 

Deres mod har kostet dem dyrt. Ifølge lokalsamfundet er 180 af deres 1.300 medlemmer 
blevet dræbt. Medlemmerne af fredsorganisationen San José de Apartadó står konstant over 
for dødstrusler fra de forskellige grupper, der er involveret i den colombianske borgerkrig 
samt i handelen med stoffer og våben i regionen. Alligevel har organisationen San José de 
Apartadó ikke opgivet i deres kamp for et fredeligt samfund.

Sakharovprisen vil ære samfundets mod og udholdenhed i kampen for overholdelse af de 
universelle menneskerettigheder. Over for volden vil prisen være en hjørnesten for 
samfundets overlevelse og for al den internationale anerkendelse, som det fortjener.


