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2011. AASTA SAHHAROVI AUHIND MÕTTEVABADUSE 
EEST

Fraktsioonide ja üksikute parlamendiliikmete esitatud kandidaadid
tähestikulises järjekorras

Kandidaat Tegevus Nimetanud

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Palestiina arst ning fondi „The 
Daughters of Life” asutaja. Ta on 
pühendanud oma elu rahupüüdlustele 
Iisraeli ja Palestiina vahelises 
konfliktis, tegutsedes kahe rahva 
vahelise „salajase võlusillana”.

Euroopa Konservatiivide ja 
Reformistide fraktsioon

2

Viis araabia 
kevade aktivisti: 
Mohamed 
Bouazizi 
(Tuneesia), 
Asmaa Mahfouz 
(Egiptus), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi 
(Liibüa), 
Razan Zaitouneh 
(Süüria), 
Ali Farzat 
(Süüria) 

Araabia kevad sümboliseerib kõiki 
neid, kes võitlevad araabia maailmas 
väärikuse, demokraatia ja põhiõiguste 
eest. Kõigis neis riikides surusid 
valitsuse julgeolekujõud vägivaldselt 
maha rahumeelseid meeleavaldusi, mis 
haarasid kaasa kodanikke, demokraatia 
kaitsjaid, inimõiguste aktiviste, juriste 
ja ajakirjanikke. Viis Sahharovi 
auhinna nominenti (Mohamed Bouazizi 
(Tuneesia), Asmaa Mahfouz (Egiptus), 
Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi 
(Liibüa), Razan Zeitouneh ja Ali Farzat 
(Süüria)) on aidanud kaasa 
radikaalsetele poliitilistele 
muudatustele oma riigis ja teevad seda 
jätkuvalt. Nende kandidaadiks 
esitamine tõendab taas kord EP 
solidaarsust ja kindlat toetust nende 
võitlusele vabaduse, demokraatia ja 
autoritaarsete režiimide kaotamise eest.

Euroopa Rahvapartei
fraktsioon
Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon
Euroopa Demokraatide ja 
Liberaalide Liidu fraktsioon 
ning 
Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsioon

3 Dzmitry 
Bandarenka

Valgevene aktivist ja Valgevene 
Ajakirjanike Liidu liige. Ta on 
kodanikuinitsiatiivi „Charter 97” üks 
algatajaid ja kodanikukampaania 
„Euroopalik Valgevene” 
kaaskoordinaator.

Euroopa Konservatiivide ja 
Reformistide fraktsioon
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4 Boris Pahor 

Sloveenia kirjanik, mõttevabaduse eest 
võitleja, totalitaarsete režiimide 
veendunud vastane, inimõiguste ja 
põhiõiguste kaitsja ning 
vähemusõiguste ja -keelte tuline 
toetaja.

Euroopa Parlamendi liige 
Milan Zver ning veel 51 
saadikut

5
San José de 
Apartadó 
rahukogukond

See Colombia talunikke (campesinos) 
koondav kogukond on saanud 
rahvusvaheliselt tuntuks kui julguse, 
vastupidavuse ning rahu ja õigluse 
kõrgetele väärtustele pühendumise 
sümbol vägivalla ja hävingu keskel.

Euroopa Ühendatud 
Vasakpoolsete / Põhjamaade 
Roheliste Vasakpoolsete 
liitfraktsioon
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Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni esitatud nominent

Izzeldin Abuelaish on Palestiina arst, rahvatervise magister ja meditsiiniteaduste doktor ning 
fondi „The Daughters of Life” asutaja.

Abuelaish sai stipendiumi arstiteaduse õppimiseks Egiptuses Kairos ning seejärel diplomi 
sünnitusabi ja günekoloogia alal Londoni Ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia instituudis.

Aastatel 1997–2002 läbis ta sünnitusabi ja günekoloogia residentuuri Soroka Ülikooli haiglas 
Iisraelis Beer Shevas. Pärast seda täiendas Abuelaish ennast lootemeditsiini alal Itaalias ja 
Belgias, seejärel omandas Harvardi Ülikoolis magistrikraadi rahvatervise (tervishoiupoliitika 
ja juhtimine) valdkonnas.

Dr Abuelaish on töötanud teadurina Sheba haigla Gertneri instituudis Tel Avivis, olles 
esimene Palestiina arst, kes võeti tööle Iisraeli haiglasse.

Ta kaotas kolm tütart Iisraeli kaitseväe pommitamise ajal operatsiooni Sulatina käigus. See 
kohutav tragöödia ei kalestanud Abuelaishi südant ega nõrgestanud tema otsusekindlust 
tegutseda inimkonna heaks. Ta tegutseb jätkuvalt iisraellaste ja palestiinlaste vahelise 
„salajase võlusillana”, kui kasutada ühe tema Iisraeli kolleegi kirjeldust.

Dr Abuelaish on olnud aastaid Iisraeli ja Palestiina suhetes tähtsal kohal, töötades Iisraeli 
haiglates ning ravides Iisraeli ja Palestiina patsiente.

Praegu on dr Izzeldin Abuelaish Toronto Ülikooli Dalla Lana rahvatervise kooli dotsent.
2010. aastal avaldas ta raamatu „Ma ei vihka.” Abuelaishi raamatus rullub lahti rahutaotleja 
elulugu ja maailmavaade.

Dr Izzeldin Abuelaishi nominendiks esitades saame saata julgustava sõnumi Palestiina ja 
Iisraeli rahvale, et nad ületaksid omavahelise vaenu ning töötaksid koos rahu nimel.



CM\877091ET.doc 5/3 PE472.189v01-00

ET

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide 
fraktsiooni, Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni ning 
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni esitatud nominendid

Araabia kevade esindajad

Mohamed Bouazizi (يزيزعوبلا دمحم), tegeliku nimega Tarek Bouazizi (يزيزعوبلا قراط) 
sündis 29. märtsil 1984 ja suri 4. jaanuaril 2011. Ta oli Tuneesia kaupmees, kelle 17. 
detsembril 2010. aastal toime pandud ja kahe nädala pärast surmaga lõppenud 
enesesüütamiskatse päästis valla rahutused, mis viisid revolutsiooni puhkemiseni Tuneesias ja 
president Zine el-Abidine Ben Ali võimult kukutamiseni. Protesti- ja revolutsioonilaine, mida 
tuntakse araabia kevade nime all, levis sealt ka teistesse araabia maadesse.

Asmaa Mahfouz (sündinud 1. veebruaril 1985) on üks 2008. aastal tegevust alustanud 
Egiptuse noorteliikumise „6. aprill” asutajatest. Tema üleskutse vabadusele salvestati 18. 
jaanuaril ja postitati YouTube’i, kus seda vaatasid sajad tuhanded inimesed, kellest paljud 
kogunesid sellest videost inspireerituna Tahriri väljakule ja nõudsid demokraatlikke reforme, 
sotsiaalset õiglust ja põhiõigusi. Egiptuse julgeolekuväed kiusasid Asmaad ja ta perekonda 
taga ning viisid nad sõjaväenõukogu ette ülekuulamisele.

Asmaa Mahfouz: „Kui sa vähegi oled mees, tule 25. jaanuaril minuga kaasa. Las see, kes 
ütleb, et naised ei tohiks meeleavaldustel osaleda, kuna seal saab peksa, tõestab oma 
mehisust ja väärikust ning tuleb minuga 25. jaanuaril kaasa.”
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Hiljem, 2011. aastal, arreteeriti Asmaa Mahfouz süüdistatuna Egiptuse sõjaväe juhtide 
laimamises. Ta viidi sõjaväekohtu ette, kuid pärast aktivistide ja opositsioonijuhtide 
(Mohamed ElBaradei ja Ayman Nour) proteste vabastati kautsjoni vastu. Kautsjoni suurus oli 
20 000 Egiptuse naela, mis võrdub umbes 3350 USA dollariga. Pärast seda loobus 
relvajõudude ülemnõukogu süüdistusest Asmaa ja ka teise aktivisti Loay Nagaty vastu ning
nad vabastati.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi on 77-aastane Liibüa dissident, kes on kõige kauem 
vangis viibinud meelsusvang.

1970. aastal süüdistati teda vandenõus kolonel Gaddafi vastu ning ta veetis 31 aastat vanglas, 
suure osa ajast üksikkongis. Ahmed al-Sanusi vabastati koos teiste poliitvangidega 
revolutsiooni 32. aastapäeva puhul 2001. aasta augustis.

Ta on BBC-le öelnud: „Iga kord, kui uks avanes, kartsin, et mind viiakse hukkamisele”.

„Me püüame nüüd luua õigusriigi põhimõtetele vastavat riiki. Me oleme ühendatud. Meie 
pealinn on Tripoli, meie linn on Banghāzī. See saab olema raske pärast 42 aastat võimul 
olnud Gaddafit. See võtab aega, aga siin valitseb Liibüa vaim. Inimesed mõistavad seda ja
ootavad selle ära.”

Zubair on Liibüa viimase kuninga Idris al-Sanusi ainus järeltulija mässuliste juhtkonna seas.
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Razan Zaitouneh on inimõiguste ja naiste õiguste kaitsja Süürias. Ajakirjanikuna kaitseb ta 
tulihingeliselt sõnavabadust ja on teinud koostööd inimõiguste assotsiatsiooniga. Ta asutas ka 
blogi „Syrian Human Rights information link” (SHRIL), kus käsitletakse regulaarselt 
murettekitavaid inimõiguste rikkumisi ja inimeste kadumise juhtumeid. Peale selle võitleb ta 
poliitvangide õiguste kaitsmise eest Süürias, otsides rahalisi vahendeid nende kaitse 
tagamiseks ja mõistes oma blogis hukka Süüria ametivõimude süstemaatilisi inimõiguste 
rikkumisi. Lisaks leiab ta, et president Bassar Al Assad tuleks ametist vabastada ning viia 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette.

Sündmuste algusest peale on SHRIL pöördunud üleskutsega rahvusvahelise üldsuse poole 
meeleavaldajate suhtes kasutatava vägivalla hukkamõistmiseks ja süüdlaste vastutusele 
võtmiseks. Peetakse ka regulaarset ühendust rahvusvahelise meediaga, et anda ülevaade 
Süürias toimuvast ja mõista hukka kohalike võimude toime pandud piinamisi.

12. mail külastasid ametivõimud Razan Zaitounehi kodu, mille julgeolekujõud naist vahistada 
soovides läbi otsisid. Kuna ajakirjanikku ei leitud, vahistati ta abikaasa, keda peetakse ikka 
veel kinni välismaailmast isoleerituna ja teadmata paigas. Wa 'il Al-Hamada vahistamisele 
järgnes tema venna Abd-al-Rahman Al-Hamada, 20-aastase üliõpilase vahistamine 30. 
aprillil. Mehi hoitakse pantvangis, et sundida Razan Zaitounehi ennast ametivõimudele välja 
andma. Front Line’i allika sõnul olid Razan Zaitounehi eakad vanemad sunnitud arreteerimise 
vältimiseks põgenema. Razan Zaitouneh on tänaseni peidus.

Ali Farzat (sündinud Hamas 22. juunil 1951) on Süüria tunnustatud poliitiline karikaturist.
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Ta on avaldanud üle 15 000 karikatuuri nii Süüria, araabia kui ka rahvusvahelistes 
ajalehtedes. Ta on Araabia Karikaturistide Liidu juhataja.

2011. aasta märtsis alanud Bashar al-Assadi valitsuse vastase ülestõusu hoogustumisega 
Süürias muutusid ka Farzati režiimivastased karikatuurid konkreetsemaks, võttes sihikule 
peamiselt valitsustegelasi, eriti al-Assadi.

25. augustil 2011 kiskusid maskides ja relvastatud mehed Umayyadi väljakul Damaskuse 
kesklinnas Farzati tema sõidukist välja. Mehed kuulusid arvatavasti julgeolekujõududesse ja 
režiimi pooldajate organisatsiooni. Nad peksid teda julmalt ja viskasid läbipekstu lennujaama 
viiva tee serva, kust üks möödakäija ta leidis ja haiglasse viis. Mehe ühe sugulase sõnul 
sihtisid julgeolekujõud eelkõige ta käsi, nii et need mõlemad murdusid, ja ütlesid Farzatile, et 
tegemist oli „lihtsalt hoiatusega”. Tema vend As'aad väidab siiski, et relvastatud mehed 
röövisid Farzati oma kodust kella viie paiku hommikul ning viisid ta siis lennujaama teele, 
kus teda metsikult peksti. Pärast peksmist hoiatas püssimees, et ta ei pilkaks enam Süüria 
juhte. Süüria mässulisi esindava aktivistide rühma Local Coordination Committee sõnul 
konfiskeerisid ründajad Farzati kohvri joonistustega.

Kuulnud uudiseid Farzati piinamisest, väljendasid Süüria opositsiooni liikmed suurt 
pahameelt ning mitmed online-aktivistid on asendanud oma Facebooki profiili pildi haiglas 
viibiva Farzati omaga, näidates niimoodi oma solidaarsust karikaturistiga. Intsidendi järel 
hakkasid oma solidaarsust tormiliselt väljendama karikaturistid nii araabia maailmas kui ka 
mujal. Rünnaku mõistis hukka ka USA, nimetades seda sihilikuks ja jõhkraks. BBC araabia 
küsimuste analüütiku sõnul on Farzati peksmine näide sellest, et Süüria võimude sallivus 
teisitimõtlejate suhtes on peaaegu olematu.
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Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni esitatud nominent

Dzmitry Bandarenka on inimõiguste aktivist ning Valgevene Ajakirjanike Liidu liige. Ta on 
kodanikinitsiatiivi „Charter 97” üks algatajaid ja kodanikukampaania „Euroopalik 
Valgevene” kaaskoordinaator. Aastatel 1995–1996 oli Dzmitry ajakirjanik sõltumatu 
raadiojaama Radio 101,2 FM juures, mille võimud hiljem sulgesid.

2010. aasta presidendivalimiste kampaania ajal oli ta opositsiooni presidendikandidaadi 
Andrei Sannikau esindaja.

Pärast demokraatiat toetaval rahvakogunemisel osalemist Minskis presidendivalimiste päeval 
19. detsembril 2010 langes Dzmitry peksmise ohvriks ning järgmisel õhtul ta vahistati ja viidi 
KGB kinnipidamiskohta. Detsembri lõpus süüdistati teda massirahutustes osalemises ja nende 
korraldamises kriminaalkoodeksi artikli 293 lõike 1 alusel. 27. aprillil mõisteti ta kaheks 
aastaks kinnipidamisele koloonias.

17. augustil vabastati Dzmitry Bandarenka Minski haiglast nr 5 pärast tõsist selgroo 
operatsiooni ja saadeti tagasi siseministeeriumi kinnipidamisasutusse Valadarski tänaval.
Poliitvang saadetakse karistuse kandmiseks varsti Mahilou kolooniasse nr 15. Ta seadis vaba 
Valgevene unistuse eest ohtu oma elu ja tervise ning teda on vahi all koheldud ebainimlikult 
ja alandavalt.

Sahharovi auhind oleks Dzmitry Bandarenkale tunnustuseks tema julguse ja innu eest 
vabadusvõitluses. Valgevene olukord nõuab süsteemseid muutusi rahvusvahelise üldsuse 
ebademokraatliku režiimi repressiivpoliitikaga seotud strateegiates ja taktikas. Sahharovi 
auhind annaks selget tunnistust Valgevene kodanike toetamisest riigis, kus repressioonid on 
sedavõrd levinud, et üks sõna valitsuse vastu võib kaasa tuua vanglakaristuse.
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Euroopa Parlamendi liikme Milan Zveri ning veel 51 parlamendiliikme
esitatud nominent

Boris Pahor (sündinud 26. augustil 1913) on Sloveenia kirjanik, mõttevabaduse eest võitleja, 
totalitaarsete režiimide kindel vastane, inimõiguste ja põhiõiguste kaitsja ning 
vähemusõiguste ja -keelte tuline toetaja. Pahor on rahvuselt sloveenlane, kuid tal on nii 
Sloveenia kui ka Itaalia kodakondsus. Ta kuulub Sloveenia vähemuse hulka ja elab Trieste 
piirkonnas Itaalias.

2009. aastal esitati Pahor Nobeli kirjanduspreemia kandidaadiks.

98-aastast kirjanikku peetakse üheks kõige mõjukamaks elavaks Sloveenia autoriks. Ta 
kirjutab sloveeni, itaalia ja prantsuse keeles ning on saanud palju mainekaid auhindu oma 
kirjandusteoste ja panuse eest inimkonda, muu hulgas Prantsuse Officier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres ja Chevalier de la Légion d’honneur, Bestenliste auhinna Saksamaal ning
Austria Teaduse ja Kunsti I klassi auristi.

Pahor on elanud üle koonduslaagri ning olnud alati Itaalia fašistliku režiimi veendunud 
vastane. Koonduslaagri kogemus andis olulist ainest tema loomingule, mida sageli 
võrreldakse Primo Levi, Imre Kertészi ja Jorge Semprúni loominguga.

Pahor on olnud Jugoslaavia kommunistliku režiimi kindel vastane. Ta oli üks ajakirja Zaliv
(Laht) asutajaid. Kirjanik kaitses selles „traditsioonilist demokraatlikku pluralismi” 
kommunistliku Jugoslaavia totalitaarse kultuuripoliitika eest. Sloveenia kommunistlik režiim 
nägi Pahoris võimalikku õõnestajat.

Kui Sloveenia võitis kätte oma sõltumatuse, eraldudes Jugoslaaviast, rehabiliteeris äsja 
loodud demokraatlik valitsus Pahori ja avaldas talle kui mõtlejale austust ning hüvitas seega 
talle minevikus osaks saanud kannatusi. Pahor kehastab noore, just oma iseseisvuse 20. 
aastapäeva tähistanud riigi Sloveenia südametunnistust.
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Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete 
liitfraktsiooni nominent

San José de Apartadó rahukogukond

Colombias on relvastatud konfliktid igapäevane reaalsus juba üle kuuekümne aasta. See riik 
asub maailmas esikohal inimeste ümberasustamise, aga ka nende sunniviisilise kadumise 
poolest. ÜRO pagulaste ülemkomissari andmetel toimub 70% sunniviisilise kadumise 
juhtumitest Colombias eesmärgiga sundvõõrandada väikemaaomanike ja maapiirkondade 
põliselanike või afrokolumbia kogukondade maad.

Colombia tsiviilelanikud on jätkuvalt relvastatud konflikti peamised ohvrid.

See Colombia talunikke (campesinos) koondav kogukond on rahvusvaheliselt tuntuks saanud 
kui „julguse, vastupidavuse ning rahu ja õigluse kõrgetele väärtustele pühendumise sümbol 
vägivalla ja hävingu keskel” (Noam Chomsky).

 Nende vägivallatu vastupanu seisneb selles, et nad keelduvad relvastatud 
konfliktis osalemast, ei kanna relva ega tee koostööd ühegi relvastatud isikuga, 
vaatamata neile avaldatavale survele.

 Kogukonna liikmed võitlevad julgelt ja rahumeelselt, et kinnitada ja säilitada
oma õigust inimväärsele elule maal, mida nad harivad.

 Tuginedes traditsioonilistele ja säästlikele tootmismudelitele, püüavad talunikud
kaitsta oma keskkonda ja toidu ohutust.
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 Uusi haridusmudeleid rakendades püüavad nad säilitada ja edasi arendada oma 
põhiväärtusi, nagu solidaarsus, demokraatia, ausus ja austus elu vastu.

See vaprus on neile aga kalliks maksma läinud: kogukonna väitel on nende 1300 liikmest 180 
tapetud. San José de Apartadó rahukogukonna liikmed seisavad pidevalt silmitsi nii Colombia 
kodusõjas osalevate eri rühmituste tapmisähvardustega kui ka uimastite ja relvade 
salakaubaveoga piirkonnas. Siiski ei ole San José de Apartadó kogukond loobunud võitlusest 
rahumeelse ühiskonna eest.

Sahharovi auhind avaldaks austust kogukonna julgusele ja sihikindlusele üldiste inimõiguste 
kaitsmisel. Vägivalla taustal saaks sellest auhinnast kogukonna ellujäämise ja kogu nende 
ärateenitud rahvusvahelise tunnustuse nurgakivi.


