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Επισυνάπτεται ο κατάλογος των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, καθώς και η 
αιτιολόγηση και τα βιογραφικά σημειώματά τους που παρελήφθησαν από τη γραμματεία, για 
το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης 2011, οι οποίοι προτάθηκαν σύμφωνα με 
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
2011

Υποψήφιοι προτεινόμενοι
από πολιτικές Ομάδες και μεμονωμένους βουλευτές κατά αλφαβητική σειρά

Υποψήφιος Δραστηριότητα Προτείνεται από

1 Izzeldin
Abuelaish

Παλαιστίνιος γιατρός και ιδρυτής της 
οργάνωσης «Daughters for Life». Έχει 
αφιερώσει τη ζωή του στην ειρήνευση 
στη Μέση Ανατολή και τη συμφιλίωση 
Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και 
θεωρείται ότι αποτελεί μια «μαγική και 
μυστική γέφυρα» μεταξύ των δύο 
λαών.

Ομάδα των Ευρωπαίων 
Συντηρητικών και 
Μεταρρυθμιστών

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Τυνησία), Asmaa 
Mahfouz 
(Αίγυπτος), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi 
(Λιβύη), Razan 
Zaitouneh
(Συρία), Ali 
Farzat (Συρία) εξ 
ονόματος της 
«Αραβικής 
Άνοιξης»

Η «Αραβική Άνοιξη» είναι ένα 
σύμβολο για όσους μάχονται για την
αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στον αραβικό 
κόσμο. Οι ειρηνικές διαδηλώσεις που
κινητοποίησαν κάθε είδους πολίτες, 
φιλοδημοκρατικούς ακτιβιστές, 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δικηγόρους και 
δημοσιογράφους δέχθηκαν βάναυση 
καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας 
των καθεστώτων σε όλες αυτές τις 
χώρες. Η απονομή του Βραβείου
Ζαχάρωφ στους πέντε υποψηφίους –
Mohamed Bouazizi από την Τυνησία, 
Asmaa Mahfouz από την Αίγυπτο, 
Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi από 
τη Λιβύη, και Razan Zeitouneh και Ali 
Farzat από τη Συρία– που συνέβαλαν 
και εξακολουθούν να συμβάλλουν στις 
τεράστιες πολιτικές αλλαγές στις 
αντίστοιχες χώρες τους, θα ήταν μια 
επιβεβαίωση της αλληλεγγύης και της 
πάγιας υποστήριξης εκ μέρους του 
Κοινοβουλίου προς τον αγώνα τους για 
ελευθερία, δημοκρατία και το τέλος 
των αυταρχικών καθεστώτων.

Ομάδα του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος
Ομάδα της Προοδευτικής
Συμμαχίας των Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ομάδα της Συμμαχίας 
Φιλελευθέρων και 
Δημοκρατών για την Ευρώπη
και
Ομάδα των 
Πρασίνων/Ευρωπαϊκή 
Ελεύθερη Συμμαχία
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3 Dzmitry 
Bandarenka

Λευκορώσος ακτιβιστής για τα
πολιτικά δικαιώματα και μέλος της 
Ένωσης Δημοσιογράφων 
Λευκορωσίας. Είναι ιδρυτικό στέλεχος
της πρωτοβουλίας πολιτών 
«Charter'97» και συντονιστής της 
εκστρατείας «Ευρωπαϊκή 
Λευκορωσία».

Ομάδα των Ευρωπαίων 
Συντηρητικών και 
Μεταρρυθμιστών

4 Boris Pahor 

Σλοβένος συγγραφέας, ο οποίος
αγωνίζεται για την ελευθερία της
σκέψης, αντιτάσσεται σθεναρά στα
απολυταρχικά καθεστώτα, 
υπερασπίζεται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, και είναι σημαντικός 
υπέρμαχος των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων και των μειονοτικών 
γλωσσών.

Βουλευτή του ΕΚ Milan 
ZVER και 51 ακόμη
βουλευτές του ΕΚ

5
Κοινότητα
ειρήνης του San 
José de Apartadó

Αυτή η κολομβιανή κοινότητα
χωρικών («campesinos») έχει καταστεί 
διεθνές σύμβολο θάρρους, δύναμης και 
προσήλωσης στις υψηλές αξίες της 
ειρήνης και της δικαιοσύνης σε έναν 
περίγυρο βίας και καταστροφής.

Συνομοσπονδιακή Ομάδα της 
Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστεράς / Αριστερά των 
Πρασίνων των Βορείων 
Χωρών
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Υποψηφιότητα που προτείνεται από την Ομάδα των Ευρωπαίων 
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστώνhttp://www.ecrgroup.eu/

Ο Izzeldin Abuelaish, MD, MPH, είναι παλαιστίνιος γιατρός και ιδρυτής της οργάνωσης 
«Daughters for Life».

Ο Abuelaish έλαβε υποτροφία για να σπουδάσει ιατρική στο Κάιρο της Αιγύπτου και στη 
συνέχεια απέκτησε πτυχίο μαιευτικής και γυναικολογίας από το Ινστιτούτο Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Obstetrics and Gynaecology
University of London).

Μεταξύ 1997-2002 ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στη μαιευτική/γυναικολογία στο
πανεπιστημιακό νοσοκομείο Soroka στο Beer Sheva του Ισραήλ και στη συνέχεια 
εξειδικεύτηκε στην εμβρυολογία στην Ιταλία και στο Βέλγιο· ακολούθησε τίτλος Master στη 
δημόσια υγεία (Health Policy and Management) από το Πανεπιστήμιο Harvard.

Ο δρ Abuelaish εργάστηκε ως ερευνητής στο ινστιτούτο «Gertner Institute» στο νοσοκομείο
Sheba στο Τελ Αβίβ και ήταν ο πρώτος παλαιστίνιος γιατρός που έγινε μόνιμος μέλος του 
προσωπικού σε ισραηλινό νοσοκομείο.

Έχασε τις τρεις κόρες του σε βομβαρδισμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων IDF κατά τη 
διάρκεια της Επιχείρησης «Συμπαγές Μολύβι» (Cast Lead). Αυτή η αποτρόπαια τραγωδία
δεν σκλήρυνε τον Abuelaish ούτε μείωσε την αποφασιστικότητά του να δρα για το καλό των 
ανθρώπων. Εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έκανε για εκείνον ένας
ισραηλινός συνάδελφος: μια μαγική, κρυφή γέφυρα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ο δρ Abuelaish συνιστά σημαντική μορφή στη σχέση Ισραηλινών-Παλαιστινίων εδώ και 
πολλά έτη, εργαζόμενος σε ισραηλινά νοσοκομεία και θεραπεύοντας ισραηλινούς και 
παλαιστίνιους ασθενείς.

Ο δρ Izzeldin Abuelaish είναι σήμερα αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στη Σχολή 
Δημόσιας Υγείας Dalla Lana του Πανεπιστημίου του Τορόντο (Dalla Lana School of Public
Health, University of Toronto). Το 2010 δημοσίευσε βιβλίο με τίτλο «I Shall Not Hate» (Δεν 
θα μισήσω). Σε αυτό το βιβλίο, ο Abuelaish μοιράζεται με τον αναγνώστη την ιστορία της
ζωής του και την κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου που πάντοτε αναζητά την ειρήνη.
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Προτείνοντας τον δρα Izzeldin Abuelaish ως υποψήφιο, εκπέμπουμε ένα μήνυμα 
ενθάρρυνσης σε Παλαιστινίους και Ισραηλινούς να ξεπεράσουν την εχθρότητα μεταξύ τους 
και να συνεργαστούν για την ειρήνη.
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Υποψηφιότητα που προτείνεται από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών, την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών 
για την Ευρώπη και την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη 
Συμμαχία

Η «Αραβική Άνοιξη» εκπροσωπείται από τους εξής

Ο Mohamed Bouazizi του οποίου το ,(محمد البوعزیزي) πραγματικό όνομα είναι Tarek
Bouazizi γεννήθηκε ,(طارق البوعزیزي) στις 29 Μαρτίου 1984 και πέθανε στις 4 Ιανουαρίου
2011· πρόκειται για έναν τυνήσιο πλανόδιο πωλητή του οποίου η απόπειρα αυτοκτονίας με
αυτοπυρπόληση στις 17 Δεκεμβρίου 2010, που προκάλεσε τον θάνατό του δύο εβδομάδες 
αργότερα, αποτέλεσε την αρχή των ταραχών που οδήγησαν στην έκρηξη της επανάστασης 
στην Τυνησία και την εκδίωξη του προέδρου Zine el-Abidine Ben Ali από την εξουσία, 
οδηγώντας αναμφίβολα, κατ’ επέκταση, στις διαμαρτυρίες και επαναστάσεις σε άλλες 
αραβικές χώρες, γεγονότα που έγιναν γνωστά με τον όρο «Αραβική Άνοιξη».

Η Asmaa Mahfouz (1 Φεβρουαρίου 1985) είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του αιγυπτιακού 
κινήματος νεολαίας με την ονομασία «6η Απριλίου», στο οποίο εντάχθηκε το 2008. Τη 
συγκινητική έκκλησή της για ελευθερία, που μαγνητοσκοπήθηκε στις 18 Ιανουαρίου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα YouTube, παρακολούθησαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και 
αυτό τους ώθησε να συγκεντρωθούν στην πλατεία Ταχρίρ και να ζητήσουν δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις, κοινωνική δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα.  Η Asmaa και η
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οικογένειά της έχουν υποστεί κακοποιήσεις και ανακρίσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας και 
το στρατιωτικό συμβούλιο.

Asmaa Mahfouz: «Αν νιώθεις άντρας, έλα μαζί μου στις 25 Ιανουαρίου. Όποιος λέει ότι οι
γυναίκες δεν πρέπει να πηγαίνουν σε διαδηλώσεις επειδή θα φάνε ξύλο, ας δείξει φιλότιμο και 
λεβεντιά και ας έρθει μαζί μου στις 25 Ιανουαρίου.»

Αργότερα το 2011, η Mahfouz συνελήφθη για συκοφαντία κατά των στρατιωτικών ηγετών 
της Αιγύπτου, τους οποίους αποκάλεσε «συμβούλιο σκυλιών». Προσήχθη σε στρατιωτικό
δικαστήριο, γεγονός που ώθησε ακτιβιστές, καθώς και υποψηφίους για την προεδρία, όπως οι
Mohamed ElBaradei και Ayman Nour, να διαμαρτυρηθούν κατά της εκδίκασης της υπόθεσής 
της από στρατιωτικό δικαστήριο. Η Mahfouz αφέθηκε ελεύθερη με την καταβολή εγγύησης
ύψους 20.000 λιρών Αιγύπτου, περίπου 3.350 δολαρίων ΗΠΑ, και στη συνέχεια το Ανώτατο 
Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων ανακάλεσε την κατηγορία και αποσύρθηκαν οι 
κατηγορίες κατά της Asmaa και ενός ακόμη ακτιβιστή, του Loay Nagaty.

Ο Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, ο 77χρονος αντιφρονών, ήταν ο παλαιότερος 
«κρατούμενος συνείδησης» της Λιβύης. 

Κατηγορήθηκε για συνομωσία κατά την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του συνταγματάρχη 
Gaddafi το 1970 και πέρασε 31 χρόνια στη φυλακή, πολλά εκ των οποίων στην απομόνωση. 
Αφέθηκε ελεύθερος τον Αύγουστο του 2001, επ’ ευκαιρία της 32ης επετείου της 
επανάστασης.

«Κάθε φορά που άνοιγε μια πόρτα, δεν ήξερα αν θα ήταν κάποιος που θα με πήγαινε για
εκτέλεση», δήλωσε στο BBC.

«Τώρα προσπαθούμε να κτίσουμε μια νέα χώρα όπου θα κυριαρχεί το κράτος δικαίου. Είμαστε
ενωμένοι. Η Τρίπολη είναι η πρωτεύουσά μας, η Βεγγάζη είναι η πόλη μας. Θα είναι δύσκολο
μετά από 42 χρόνια καθεστώτος Gaddafi. Θα πάρει πολύ καιρό. Αλλά το λίβυο πνεύμα είναι
εδώ. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Μπορεί να περιμένει.»

Ο κ. Zubair είναι ο μοναδικός απόγονος του τελευταίου βασιλιά της Λιβύης, Idris al-Sanusi, 
μεταξύ των ηγετών των επαναστατών.
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Η Razan Zaitouneh είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του αγώνα των 
γυναικών στη Συρία. Ως δημοσιογράφος, υπερασπίζεται ένθερμα τον σεβασμό της
ελευθερίας της έκφρασης και έχει εργαστεί με την ένωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη 
συνέχεια ίδρυσε το ιστολόγιο «Syrian Human Rights information link» (SHRIL – συριακός 
σύνδεσμος πληροφόρησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα), που τακτικά καταγγέλλει τις 
απαράδεκτες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις εξαφανίσεις. Επίσης, μάχεται για
την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτικών κρατουμένων στη Συρία, για την αναζήτηση 
πόρων για την εξασφάλιση της υπεράσπισής τους και για την καταγγελία των συστηματικών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις συριακές αρχές στο ιστολόγιό της. 
Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος Bassar Al Assad θα πρέπει να απαλλαγεί των 
καθηκόντων του και να προσαχθεί ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. 

Από την αρχή των γεγονότων, το SHRIL απευθύνει εκκλήσεις στη διεθνή κοινότητα να
λογοδοτήσει για τη βία την οποία υφίστανται οι διαδηλωτές και επίσης βρίσκεται σε τακτική
επικοινωνία με διεθνή μέσα ενημέρωσης, προσφέροντας μαρτυρία της κατάστασης και
καταδικάζοντας τις πράξεις βασανισμού που διαπράττουν οι συριακές αρχές. 

Στις 12 Μαΐου, οι αρχές επισκέφθηκαν το σπίτι της Razan Zaitouneh και οι δυνάμεις 
ασφαλείας το ερεύνησαν με σκοπό να τη συλλάβουν. Δεν την εντόπισαν όμως και αντίθετα
συνέλαβαν τον σύζυγό της, ο οποίος ακόμη κρατείται χωρίς επικοινωνία σε άγνωστη 
τοποθεσία. Τη σύλληψη του Wa' il Al-Hamada ακολούθησε η σύλληψη του αδελφού του,
Abd-al-Rahman Al-Hamada, ενός 20χρονου φοιτητή, στις 30 Απριλίου. Οι δύο άνδρες
κρατούνται ως ενέχυρο προκειμένου να αναγκαστεί η Razan Zaitouneh να πάει η ίδια στις 
αρχές. Σύμφωνα με πηγή του Front Line, οι ηλικιωμένοι γονείς της Razan Zaitouneh 
αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα για να αποφύγουν τη σύλληψη. Σήμερα η κ. Razan 
Zaitouneh συνεχίζει να κρύβεται.
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Ο Ali Farzat (Χάμα, 22 Ιουνίου 1951) είναι γνωστός πολιτικός γελοιογράφος από τη Συρία. 
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 15.000 γελοιογραφίες σε συριακές, αραβικές και διεθνείς 
εφημερίδες. Είναι επικεφαλής της Ένωσης Αράβων Γελοιογράφων.

Καθώς εξελισσόταν το κίνημα της εξέγερσης στη Συρία, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011 
κατά της κυριαρχίας του Bashar al-Assad, ο Farzat γινόταν ολοένα και πιο ευθύς στις
αντικαθεστωτικές γελοιογραφίες του, στοχοποιώντας συγκεκριμένα μέλη της κυβέρνησης, 
ιδιαίτερα δε τον al-Assad. 

Στις 25 Αυγούστου 2011, ο Farzat φέρεται να απομακρύνθηκε βίαια από το όχημά του στην 
πλατεία Ομμεϋάδων στην κεντρική Δαμασκό από μασκοφόρους ενόπλους που πιστεύεται ότι 
ανήκουν στις δυνάμεις ασφαλείας και σε μια φιλοκαθεστωτική πολιτοφυλακή. Στη συνέχεια
ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και εγκαταλείφθηκε στην άκρη του δρόμου προς το αεροδρόμιο, 
όπου τον βρήκαν περαστικοί και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με έναν συγγενή του, 
οι δυνάμεις ασφαλείας στόχευαν συγκεκριμένα στα χέρια του, τα οποία έσπασαν αμφότερα, 
και στη συνέχεια είπαν στον Farzat ότι αυτό ήταν «απλώς προειδοποίηση». Ο αδελφός του,
As'aad, ωστόσο, διατείνεται ότι τον Farzat τον απήγαγαν από το σπίτι του γύρω στις 5 π.μ. 
πέντε ένοπλοι και στη συνέχεια τον πήγαν στον δρόμο του αεροδρομίου αφού τον 
ξυλοκόπησαν «βάναυσα». Οι ένοπλοι τον προειδοποίησαν στη συνέχεια «να μην σατιρίζει 
τους ηγέτες της Συρίας». Η τοπική συντονιστική επιτροπή [Local Coordination Committee
(LCC)], μια ομάδα ακτιβιστών που εκπροσωπεί την εξέγερση στη Συρία, δήλωσε ότι οι 
δράστες κατέσχεσαν τον χαρτοφύλακά του με τα σκίτσα που περιείχε. 

Αντιδρώντας στην είδηση της δοκιμασίας του Farzat, μέλη της αντιπολίτευσης στη Συρία
εξέφρασαν την αγανάκτησή τους και διάφοροι ακτιβιστές στο διαδίκτυο αντικατέστησαν τη 
φωτογραφία του προφίλ τους στο Facebook με τη φωτογραφία του Farzat στο νοσοκομείο, 
για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον γελοιογράφο. Το συμβάν προκάλεσε
σαρωτική έκφραση αλληλεγγύης από γελοιογράφους στον αραβικό κόσμο και διεθνώς. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν την επίθεση αποκαλώντας τη «στοχευμένη, βάρβαρη». 
Σύμφωνα με τον αναλυτή αραβικών ζητημάτων του BBC, ο ξυλοδαρμός του Farzat αποτελεί 
ένδειξη ότι η ανοχή των συριακών αρχών στη διαφωνία τείνει προς το μηδέν. 
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Υποψηφιότητα που προτείνεται από την Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών 
και Μεταρρυθμιστών

Ο Dzmitry Bandarenka είναι ακτιβιστής πολιτικών δικαιωμάτων και μέλος της Ένωσης
Δημοσιογράφων Λευκορωσίας. Είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας πολιτών
«Charter'97» και συντονιστής της εκστρατείας «Ευρωπαϊκή Λευκορωσία». Μεταξύ 1995 και
1996 ο Dzmitry ήταν δημοσιογράφος του ανεξάρτητου σταθμού Radio 101.2 FM, τον οποίο 
στη συνέχεια έκλεισαν οι αρχές.

Στην εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2010, ήταν πληρεξούσιος του υποψηφίου της
αντιπολίτευσης για την προεδρία, του Andrei Sannikau.

Μετά τη συμμετοχή του στη διαδήλωση υπέρ της δημοκρατίας στο Μινσκ στην ημέρα των
προεδρικών εκλογών στις 19 Δεκεμβρίου 2010, ο Dzmitry ξυλοκοπήθηκε και συνελήφθη το 
επόμενο βράδυ και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης της KGB. Στα τέλη Δεκεμβρίου του
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συμμετοχή σε μαζικές ταραχές και διοργάνωση αυτών, δυνάμει
του άρθρου 293, παράγραφος 1, του Ποινικού Κώδικα. Στις 27 Απριλίου καταδικάστηκε σε 2 
έτη σε σωφρονιστική αποικία. 

Στις 17 Αυγούστου ο Dzmitry Bandarenka πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο αριθ. 5 του
Μινσκ μετά από σοβαρή χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρθηκε στις 
εγκαταστάσεις κράτησης του Υπουργείου Εσωτερικών στην οδό Valadarski. Ο πολιτικός
κρατούμενος σύντομα θα μεταφερθεί στη σωφρονιστική αποικία αριθ. 15 στο Mahilou για να
εκτίσει την ποινή του. Διακινδύνευσε τη ζωή και την υγεία του για το όνειρο μιας ελεύθερης
Λευκορωσίας και υπέστη απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση κατά τη διάρκεια της
κράτησής του. 

Η απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ στον Dzmitry Bandarenka θα αποτελούσε αναγνώριση
του θάρρους και της επιμονής του στον αγώνα για την ελευθερία. Η κατάσταση στη
Λευκορωσία απαιτεί συστημική αλλαγή των στρατηγικών και των τακτικών της διεθνούς 
κοινότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση των πολιτικών καταστολής του μη δημοκρατικού 
καθεστώτος της χώρας και το Βραβείο Ζαχάρωφ θα αποτελούσε μια σαφή ένδειξη 
υποστήριξης προς τους πολίτες της Λευκορωσίας, μιας χώρας όπου κυριαρχεί τόσο πολύ η 
καταστολή, που ακόμη και η παραμικρή έκφραση διαφωνίας με την κυβέρνηση μπορεί να 
επισύρει ποινή φυλάκισης.
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Υποψηφιότητα που προτείνεται από τον βουλευτή του ΕΚ Milan ZVER και 
51 ακόμη βουλευτές του ΕΚ

Ο Boris Pahor (ο οποίος γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1913) είναι σλοβένος συγγραφέας ο 
οποίος αγωνίζεται για την ελευθερία της σκέψης, αντιτάσσεται σθεναρά στα απολυταρχικά 
καθεστώτα, υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και 
είναι σημαντικός υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των μειονοτικών 
γλωσσών. Ο κ. Pahor είναι σλοβενικής ιθαγένειας αλλά διατηρεί διπλή υπηκοότητα, 
σλοβενική και ιταλική. Ανήκει στη σλοβενική μειονότητα και κατοικεί στην περιφέρεια της 
Τεργέστης στην Ιταλία.

Ο κ. Pahor ήταν υποψήφιος για το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_prize_for_literature2009.

Ο 98χρονος συγγραφέας θεωρείται ένας από τους εν ζωή σλοβένους συγγραφείς με τη
μεγαλύτερη επιρροή. Γράφει στα σλοβενικά, στα ιταλικά και στα γαλλικά και του έχουν
απονεμηθεί πολλά σημαντικά βραβεία για το λογοτεχνικό του έργο και τη συνεισφορά του 
στην ανθρωπότητα, μεταξύ άλλων τα «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» και
«Chevalier de la Légion d’honneur», από τη Γαλλία, το βραβείο «Bestenliste» στη Γερμανία 
και το «Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, I. Klasse» από την αυστριακή κυβέρνηση.

Ο κ. Pahor είναι επιζών στρατοπέδου συγκέντρωσης και προέβαλλε πάντοτε σθεναρή 
αντίσταση στο φασιστικό καθεστώς στην Ιταλία. Η εμπειρία του στρατοπέδου συγκέντρωσης
αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή έμπνευσης για το έργο του, που συχνά το συγκρίνουν με 
το έργο του Primo Levi, του Imre Kertesz, ή του Jorge Semprún. 

Υπήρξε ένθερμος αντίπαλος του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Γιουγκοσλαβία. Ήταν
συνιδρυτής του περιοδικού Zaliv («Ο όρμος»), στο οποίο τασσόταν υπέρ του «παραδοσιακού 
δημοκρατικού πλουραλισμού» ενάντια στις αυταρχικές πολιτιστικές πολιτικές της 
κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας. Το σλοβενικό κομμουνιστικό καθεστώς έβλεπε τον Pahor 
ως μια πιθανή ανατρεπτική μορφή.

Όταν η Σλοβενία κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία, η νέα δημοκρατική 
κυβέρνηση αποκατέστησε και τίμησε τον κ. Pahor ως στοχαστή και τον αποζημίωσε για όσα 
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υπέφερε στο παρελθόν. Ο κ. Pahor είναι η προσωποποίηση της συνείδησης μιας νεαρής
χώρας, της Σλοβενίας, που μόλις πρόσφατα γιόρτασε την 20ή επέτειο της ανεξαρτησίας της.
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Υποψηφιότητα που προτείνεται από τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της 
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς - Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων 
Χωρών

Κοινότητα ειρήνης του San José de Apartadó

Η Κολομβία είναι μια χώρα που βιώνει συγκρούσεις εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Η
χώρα είναι πρώτη στον παγκόσμιο κατάλογο χωρών σε αριθμό εκτοπισθέντων ατόμων και 
επίσης έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αναγκαστικών εξαφανίσεων. Σύμφωνα με την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το 70% των αναγκαστικών εξαφανίσεων 
στην Κολομβία αποσκοπεί στην απαλλοτρίωση μικρών γαιοκτημόνων και αυτόχθονων 
πληθυσμών ή των αφρο-κολομβιανών κοινοτήτων. 

Ο άμαχος πληθυσμός εξακολουθεί να είναι το συχνότερο θύμα της ένοπλης σύγκρουσης στην 
Κολομβία.

Εν μέσω μιας εμπόλεμης ζώνης, μια κοινότητα χωρικών («campesinos») έχει αναχθεί σε
διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο «θάρρους, δύναμης και προσήλωσης στις υψηλές αξίες της 
ειρήνης και της δικαιοσύνης σε έναν περίγυρο βίας και καταστροφής» (Noam Chomsky).

 Στο πλαίσιο της μη βίαιης αντίστασής τους, αρνούνται να συμμετάσχουν στη
σύγκρουση, να φέρουν όπλα ή να συνεργαστούν με κάποια ένοπλη ομάδα, παρά
τις πιέσεις που τους ασκούνται.

 Τα μέλη της κοινότητας παλεύουν με θάρρος και ειρηνικά μέσα να διεκδικήσουν 
και να διατηρήσουν το δικαίωμά τους να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή στη γη που 
καλλιεργούν.
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 Αξιοποιώντας παραδοσιακά και βιώσιμα πρότυπα παραγωγής, οι χωρικοί 
προσπαθούν να διατηρήσουν το περιβάλλον τους και την επισιτιστική τους 
ασφάλεια. 

 Μέσω νέων εκπαιδευτικών προτύπων, αγωνίζονται να διατηρήσουν και να
αναπτύξουν τις βασικές τους αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η 
φιλαλήθεια και ο σεβασμός της ζωής. 

Το θάρρος τους τούς έχει στοιχίσει ακριβά: η κοινότητα αναφέρει ότι από τα 1.300 μέλη της 
τα 180 έχουν δολοφονηθεί. Τα μέλη της Κοινότητας ειρήνης του San José de Apartadó 
μονίμως δέχονται απειλές για τη ζωή τους από διάφορες ομάδες που εμπλέκονται στον 
εμφύλιο πόλεμο στην Κολομβία καθώς και στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων στην 
περιοχή. Εντούτοις, η κοινότητα του San José de Apartadó δεν εγκαταλείπει τον αγώνα της
για μια ειρηνική κοινωνία.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ θα είναι ένας φόρος τιμής στο θάρρος και την επιμονή της κοινότητας 
στην προάσπιση των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απέναντι στη βία, το βραβείο θα
αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για την επιβίωση της κοινότητας και για όλη τη διεθνή 
αναγνώριση που της αξίζει.


