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VUODEN 2011 SAHAROV-MIELIPITEENVAPAUSPALKINTO
Poliittisten ryhmien ja yksittäisten jäsenten esittämät ehdokkaat aakkosjärjestyksessä 

Ehdokas Toiminta Ehdottaja

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Palestiinalainen lääkäri ja Daughters 
for Life -järjestön perustaja. Hän on 
omistanut elämänsä rauhan 
edistämiselle Israelin ja Palestiinan 
välisessä konfliktissa, ja häntä 
kutsutaan "maagiseksi, salaiseksi 
sillaksi" kahden kansan välillä.

Euroopan konservatiivit ja 
reformistit

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunisia), Asmaa 
Mahfouz (Egypti), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi 
(Libya), Razan 
Zaitouneh
(Syyria), Ali 
Farzat (Syyria) 
arabikevään 
edustajina

Arabikevät on symboli kaikille, jotka 
puolustavat ihmisarvoa, demokratiaa ja 
perusoikeuksia arabimaailmassa. 
Rauhanomaiset mielenosoitukset saavat 
liikkeelle eri taustan omaavia 
kansalaisia, demokratian puolesta 
taistelevia aktivisteja, ihmisoikeuksien 
puolustajia, asianajajia ja toimittajia, 
jotka ovat kohdanneet väkivaltaista 
sortoa maansa hallituksen 
turvallisuusjoukkojen taholta. Saharov-
palkinnon myöntäminen viidelle 
ehdokkaalle, jotka ovat tunisialainen 
Mohamed Bouazizi, egyptiläinen 
Asmaa Mahfouz, libyalainen Ahmed 
al-Zubair Ahmed al-Sanusi sekä
syyrialaiset Razan Zeitouneh ja Ali 
Farzat ja jotka ovat edistäneet ja 
edistävät edelleen radikaalia poliittista
muutosta kotimaissaan, olisi osoitus 
parlamentin solidaarisuudesta ja 
vankasta tuesta kyseisten henkilöiden 
taistelulle vapauden, demokratian ja 
totalitaaristen hallintojen kaatamisen 
puolesta.

Euroopan kansanpuolueen 
ryhmä (kristillisdemokraatit)
Euroopan parlamentin 
sosialistien ja demokraattien 
ryhmä
Euroopan 
liberaalidemokraattien liiton 
ryhmä
ja 
Vihreät / Euroopan vapaa 
allianssi -ryhmä
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3 Dzmitry 
Bandarenka

Valkovenäläinen kansalaisaktivisti ja 
Valko-Venäjän toimittajaliiton jäsen. 
Hän on yksi 
Charter'97-kansalaisaloitteen 
perustajajäsenistä ja yksi 
Eurooppalainen Valko-Venäjä 
-kansalaiskampanjan 
toimeenpanijoista.

Euroopan konservatiivit ja
reformistit

4 Boris Pahor 

Slovenialainen kirjailija, 
mielipiteenvapauden puolustaja, 
totalitaaristen hallintojen vankkumaton 
vastustaja, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kannattaja ja 
vähemmistöoikeuksien ja -kielten 
puolestapuhuja.

Milan Zver ja 51 muuta 
Euroopan parlamentin jäsentä

5
San José de 
Apartadón
rauhanyhteisö

Tästä kolumbialaisten 
maanviljelijöiden yhteisöstä on tullut 
kansainvälisesti tunnustettu rohkeuden, 
sitkeyden, r a u h a n  ja 
oikeudenmukaisuuden symboli tuhon 
ja julmuuden keskellä.

Euroopan yhtyneen 
vasemmiston 
konfederaatioryhmä / 
Pohjoismaiden vihreä 
vasemmisto
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Euroopan konservatiivien ja reformistien nimeämä ehdokas

Palestiinalainen Izzeldin Abuelaish on lääketieteen tohtori (MD), kansanterveystieteen 
maisteri (MPH) ja Daughters for Life -säätiön perustaja.

Abuelaish sai apurahan lääketieteen opintoihin Kairossa, Egyptissä ja valmistui naistentautien 
ja synnytysopin lääkäriksi Lontoossa Institute of Obstetrics and Gynaecology
-korkeakoulusta.

Vuosina 1997–2002 hän suoritti lääkäriharjoittelun Sorokan yliopistosairaalan naistentautien 
ja synnytysopin osastolla Beersebassa, Israelissa ja erikoistui sen jälkeen sikiölääketieteeseen
Italiassa ja Belgiassa. Tämän jälkeen hän suoritti kansanterveystieteen maisterin opinnot 
(terveyspolitiikka ja johtaminen) Harvardin yliopistossa.

Abuelaish työskenteli tutkijana Gertner Institutessa Sheban sairaalassa Tel Avivissa ja oli 
ensimmäinen vakituisen viran israelilaisessa sairaalassa saanut palestiinalaislääkäri.

Hän menetti kolme tytärtään Israelin puolustusvoimien tulituksessa Cast Lead -operaation 
aikana. Tämä hirvittävä tragedia ei kuitenkaan kovettanut Abuelaishin sydäntä eikä 
heikentänyt hänen päättäväisyyttään toimia ihmisyyden puolustajana. Hän jatkaa edelleen 
toimintaansa "maagisena, salaisena siltana" israelilaisten ja palestiinalaisten välillä, kuten 
hänen israelilainen työtoverinsa on häntä kuvaillut.

Abuelaish on ollut tärkeä henkilö Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa jo vuosia 
työskennellen israelilaisissa sairaaloissa ja hoitaen sekä israelilaisia että palestiinalaisia 
potilaita.

Tällä hetkellä Izzeldin Abuelaish toimii lääketieteen apulaisprofessorina Toronton yliopiston
Dalla Lana School of Public Health -korkeakoulussa. Vuonna 2010 hän julkaisi kirjan "En 
suostu vihaamaan". Kirjassaan Abuelaish kertoo elämäntarinansa ja selittää rauhanetsijän 
maailmankatsomustaan.

Nimeämällä ehdokkaaksi Izzeldin Abuelaishin voimme rohkaista palestiinalaisia ja 
israelilaisia kitkemään vihamielisyyttä ja edistämään rauhaa yhteisvoimin.
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Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit), Euroopan 
parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän, Euroopan 
liberaalidemokraattien liiton ryhmän ja Vihreät / Euroopan vapaa allianssi 
-ryhmän nimeämät ehdokkaat

Arabikevään edustajat

Mohamed Bouazizi (محمد البوعزیزي), oikealta nimeltään Tarek Bouazizi ( عزیزيطارق البو ), syntyi 
29. maaliskuuta 1984 ja kuoli 4. tammikuuta 2011. Hän oli tunisialainen katukauppias, jonka 
17. joulukuuta 2010 tekemä polttoitsemurhayritys, jonka seurauksena hän menehtyi kaksi 
viikkoa myöhemmin, aloitti mellakat, jotka käynnistivät Tunisiassa presidentti Zine el-
Abidine Ben Alin vallasta syösseen vallankumouksen ja epäilemättä myös muiden 
arabimaiden mielenosoitukset ja vallankumoukset, jotka tunnetaan arabikeväänä.

Asmaa Mahfouz (syntynyt 1. helmikuuta 1985) on yksi vuonna 2008 perustetun Egyptin 
April 6 -nuorisoliikkeen perustajista. Sadattuhannet ihmiset näkivät hänen tunteisiin vetoavan, 
18. tammikuuta kuvatun ja YouTubessa julkaistun kutsunsa vapauden puolesta, joka sai 
heidät kokoontumaan Tahririn aukiolle ja osoittamaan mieltään demokraattisten uudistusten, 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja perusoikeuksien puolesta. Turvallisuusjoukot ja 
sotilasneuvosto ovat häirinneet ja kuulustelleet Asmaa ja hänen perhettään.
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Asmaa Mahfouz: "Jos pidät itseäsi miehenä, liity joukkooni 25. tammikuuta. Se, jonka 
mielestä naisten ei hakatuksi tulemisen pelossa pitäisi osoittaa mieltään, osoittakoon 
kunniakkuutensa ja miehisyytensä ja seuratkoon minua 25. tammikuuta."

Myöhemmin vuonna 2011 Mahfouz pidätettiin Egyptin sotilasjohdon 
kunnianloukkaussyytösten vuoksi Mahfouzin kutsuttua heitä "koiraneuvostoksi". Kun hänet 
ohjattiin sotilastuomioistuimen eteen, aktivistit ja presidenttiehdokkaat Mohamed ElBaradei 
ja Ayman Nour osoittivat mieltään Mahfouzin syyttämistä sotilastuomioistuimessa vastaan.
Mahfouz vapautettiin 20 000 Egyptin punnan takuita vastaan, mikä vastaa noin 
3 350:tä Yhdysvaltain dollaria. Kun sotilasvoimien korkein oikeus oli luopunut syytteistä 
Asmaata ja toista aktivistia Loay Nagatya vastaan, jätimme syytteen tutkimatta.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, 77-vuotias toisinajattelija, oli Libyan pisimpään 
vankeudessa istunut mielipidevanki. 

Häntä syytettiin salaliitosta vuonna 1970 eversti Gaddafia vastaan tehdyssä 
vallankaappausyrityksessä ja hän istui 31 vuotta vankilassa, suuren osan ajasta eristyssellissä. 
Hänet vapautettiin elokuussa 2001 vallankumouksen 32-vuotispäivänä.

"Koskaan, kun ovi aukeni, en voinut tietää, tultiinko minua hakemaan teloitettavaksi", hän 
kertoi BBC:lle.

"Nyt yritämme rakentaa uutta valtiota oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Olemme 
yhdistyneet. Tripoli on pääkaupunkimme, Bengasi meidän kaupunkimme. Tehtävä on vaikea 
42:n Gaddafin hallinnoiman vuoden jälkeen, ja siihen tarvitaan aikaa. Mutta Libyan henki on 
voimissaan. Ihmiset ymmärtävät. He jaksavat odottaa."

Zubair on kapinallisten johdon ainut Libyan viimeisen kuninkaan, Idris al-Sanusin,
jälkeläinen.
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Razan Zaitouneh on ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien puolustaja Syyriassa. 
Toimittajana hän puolustaa voimakkaasti oikeutta ilmaisunvapauteen. Hän teki yhteistyötä 
ihmisoikeusjärjestön kanssa ja perusti sittemmin "Syrian Human Rights information link" 
(SHRIL) -blogin, jossa hän säännöllisesti tiedottaa ihmisoikeusloukkauksista ja 
katoamistapauksista. Hän taistelee myös poliittisten vankien oikeuksien puolesta Syyriassa, 
etsii varoja vankien puolustuksen varmistamiseksi ja tuomitsee blogissaan julkisesti Syyrian 
viranomaisten ihmisoikeusloukkaukset. Lisäksi hän ajaa presidentti Bašar al-Assadin
vapauttamista tehtävästään ja hänen saattamistaan kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen.

Tapahtumien alusta lähtien SHRIL-blogissa on esitetty kansainväliselle yhteisölle 
vetoomuksia puuttua mielenosoittajien kokemaan väkivaltaan ja asettaa tekijät siitä 
vastuuseen. Blogi on myös jatkuvasti yhteydessä kansainvälisiin tiedotusvälineisiin, jotka 
ovat todistamassa tilannetta ja tuomitsemassa Syyrian viranomaisten harjoittaman kidutuksen. 

Toukokuun 12. päivänä viranomaiset turvallisuusjoukkojen turvin tekivät etsinnän Razan 
Zaitounehin kotiin tarkoituksena pidättää hänet. Viranomaiset eivät löytäneet Razania mutta 
pidättivät hänen miehensä, jota edelleen pidetään eristysvankeudessa tuntemattomassa 
paikassa. Wa' il Al-Hamadan pidätyksen jälkeen pidätettiin 30. huhtikuuta hänen veljensä 
Abd-al-Rahman Al-Hamada, 20-vuotias opiskelija. Miesten pidättämisen tarkoituksena on 
saada Razan Zaitouneh antautumaan viranomaisille. Kansalaisjärjestö Front Linen lähteen 
mukaan Razan Zaitounehin iäkkäät vanhemmat ovat joutuneet pakenemaan pidätyksen 
pelossa. Vielä tälläkin hetkellä Razan Zaitouneh on paossa.
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Ali Farzat (syntynyt Hamassa 22. kesäkuuta 1951) on kuuluisa syyrialainen poliittinen 
pilapiirtäjä. Hän on julkaissut yli 15 000 pilakuvaa arabilehdissä ja syyrialaisissa sekä 
kansainvälisissä sanomalehdissä. Hän on arabialaisten pilapiirtäjien yhdistyksen
puheenjohtaja.

Meneillään olevan, maaliskuussa 2011 alkaneen Syyrian kansannousun Bašar al-Assadin
hallintoa vastaan laajennuttua Farzat on piirroksissaan suoremmin arvostellut hallintoa ja 
kohdennetusti hallituksen henkilöitä, erityisesti al-Assadia. 

Farzatin kerrotaan 25. elokuuta 2011 joutuneen naamioituneiden ja aseistautuneiden miesten 
hyökkäyksen uhriksi Damaskoksen keskustassa Umayyadin aukiolla. Miesten uskotaan 
kuuluvan turvallisuusjoukkoihin ja hallitusta kannattaviin sotavoimiin. Hänet hakattiin pahoin 
ja jätettiin lentokentälle johtavan tien varteen, mistä ohikulkijat löysivät hänet ja veivät hänet 
sairaalaan. Hänen sukulaisensa mukaan turvallisuusjoukot tarkoituksella mursivat Farzatin 
molemmat kädet ja sanoivat hänelle sen olleen "vain varoitus". Farzatin veli As'aad kuitenkin 
väittää, että viisi aseistautunutta miestä kidnappasi Farzatin hänen kotinsa lähettyvillä viiden 
aikaan aamuyöstä ja vei hänet lentokentälle johtavalle tielle, jossa he pahoinpitelivät hänet 
julmasti. Aseistautuneet miehet varoittivat häntä pilkkaamasta Syyrian johtajia. Kapinaa 
Syyriassa edustava paikallinen aktivistiryhmä Local Coordination Committee kertoi 
hyökkääjien takavarikoineen Farzatin salkun ja piirrokset. 

Vastauksena uutisiin Farzatin kärsimyksistä Syyrian opposition jäsenet ilmaisivat raivonsa ja 
useat internetissä toimivat aktivistit vaihtoivat solidaarisuudesta pilapiirtäjää kohtaan 
Facebook-profiilikuvansa kuvaan sairaalahoidossa olevasta Farzatista. Tapaus synnytti 
pilapiirtäjien solidaarisuuden osoitusten tulvan sekä arabimaailmassa että kansainvälisesti. 
Yhdysvallat tuomitsi hyökkäyksen kuvaillen sitä kohdistetuksi ja raa'aksi. BBC:n arabimaiden 
asiantuntijan mukaan Farzatin pahoinpitely sairaalakuntoon oli merkki siitä, että Syyrian 
viranomaiset eivät siedä eriäviä mielipiteitä.
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Euroopan konservatiivien ja reformistien nimeämä ehdokas

Dzmitry Bandarenka on kansalaisaktivisti ja Valko-Venäjän toimittajaliiton jäsen. Hän on 
yksi Charter'97-kansalaisaloitteen perustajajäsenistä ja yksi Eurooppalainen Valko-Venäjä 
-kansalaiskampanjan toimeenpanijoista. Vuosina 1995 ja 1996 Dzmitry oli itsenäisen, 
sittemmin viranomaisten toimesta suljetun radioasema Radio 101.2 FM:n toimittaja.

Vuoden 2010 presidentinvaalikampanjassa hän oli opposition presidenttiehdokkaan Andrei 
Sannikaun sijainen.

Osallistuttuaan demokratian puolesta järjestettyyn mielenosoitukseen Minskissä 
19. joulukuuta 2010 presidentinvaalien jälkeisenä iltana Dzmitry pahoinpideltiin, pidätettiin ja 
vietiin KGB:n säilöön. Myöhemmin joulukuussa häntä syytettiin rikoslain 293 §:n
1 momentin mukaisesti joukkolevottomuuksien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta. 
Huhtikuun 27. päivänä hänet tuomittiin kahdeksi vuodeksi rangaistussiirtolaan.  

Elokuun 17. päivänä Dzmitry Bandarenka kotiutettiin Minskin sairaalasta numero 5 vaikean 
selkärankaleikkauksen jälkeen ja lähetettiin takaisin sisäministeriön Valadarski-kadulla 
sijaitsevaan säilöönottokeskukseen.  Poliittisena vankina oleva Dzmitry Bandarenka 
lähetetään pian istumaan tuomiotaan Mahiloussa sijaitsevaan rangaistussiirtolaan numero 15. 
Hän on vaarantanut henkensä ja terveytensä vapaan Valko-Venäjän puolesta ja kärsinyt 
epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua vankeutensa aikana. 
Saharov-palkinnon myöntäminen Dzmitry Bandarenkalle olisi tunnustus hänen rohkeudestaan 
ja sitkeydestään vapaustaistelussa. Valko-Venäjän tilanne vaatii systemaattista muutosta 
kansainvälisen yhteisön strategioihin ja taktiikoihin, joilla pyritään langettamaan 
seuraamuksia Valko-Venäjän epädemokraattiselle hallinnolle. Saharov-palkinto olisi 
merkittävä tuen osoitus Valko-Venäjän kansalaisille, jotka ovat niin sorrettuja, että yksikin 
hallituksenvastainen sana voi merkitä heille vankilatuomiota.
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Milan Zverin ja 51 muun Euroopan parlamentin jäsenen nimeämä ehdokas

Boris Pahor (syntynyt 26. elokuuta 1913) on slovenialainen kirjailija, mielipiteenvapauden 
puolustaja, totalitaaristen hallintojen vankkumaton vastustaja, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kannattaja ja vähemmistöoikeuksien ja -kielten vahva puolestapuhuja. Pahor 
on Slovenian kansalainen, mutta hänellä on sekä Slovenian että Italian kansalaisuus. Hän on 
slovenialaisvähemmistön jäsen ja asuu Triesten alueella Italiassa.

Pahor on ollut ehdolla Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajaksi vuonna 2009.

98-vuotiasta kirjailijaa pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimmista elossa olevista 
slovenialaiskirjailijoista. Hän kirjoittaa sloveeniksi, italiaksi ja ranskaksi, ja hänet on palkittu 
monella arvostetulla kirjallisuuspalkinnolla sekä ansioista ihmisyyden hyväksi. Hän on saanut 
muun muassa Ranskan kulttuuriministeriön myöntämän taiteen ja kirjallisuuden upseerin 
kunniamerkin (Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres) ja Ranskan kunnialegioonan 
ritarimerkin (Chevalier de la Légion d’honneur), saksalaisen Bestenliste-palkinnon ja 
Itävallan hallituksen jakaman tieteen ja taiteen ensimmäisen luokan kunniaristin (Ehrenkreuz 
für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse).

Pahor selvisi keskitysleiriltä ja vastusti aina vahvasti Italian fasistihallitusta.   
Keskitysleirikokemus on ollut hänen työnsä pääasiallinen innoittaja, ja hänen työtään on usein 
verrattu Primo Levin, Imre Kerteszin tai Jorge Semprúnin töihin. 

Hän vastusti voimakkaasti Jugoslavian kommunistista hallintoa. Hän oli perustamassa Zaliv-
lehteä ("Lahti"), jossa hän puolusti perinteistä demokratiaa ja kulttuurien monimuotoisuutta
Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan totalitaarista kulttuuripolitiikkaa vastaan. Slovenian 
kommunistinen puolue piti Pahoria potentiaalisena vallankumouksellisena.

Kun Slovenia itsenäistyi Jugoslaviasta, sen tuore demokraattinen hallitus ylisti Pahoria 
ajattelijana ja korvasi hänen aiemmat kärsimyksensä. Pahorissa henkilöityy nuoren, juuri 20-
vuotista itsenäisyyttään juhlineen Slovenian itsetietoisuus.



CM\877091FI.doc 11/12 PE472.189v01-00

FI

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden 
vihreän vasemmiston nimeämä ehdokas

San José de Apartadón rauhanyhteisö

Selkkaukset ovat jatkuneet Kolumbiassa yli 60 vuoden ajan. Maassa on karkotuksia eniten 
maailmassa ja myös tahdonvastaisten katoamisten määrä on yksi maailman korkeimmista. 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimiston mukaan 70 prosentissa 
Kolumbiassa tapahtuvista tahdonvastaisista katoamistapauksista pyrkimyksenä on 
pakkolunastaa pienten maanomistajien, alkuperäisväestöjen ja afrikkalais-kolumbialaisten 
yhteisöjen maat. 

Siviiliväestö kärsii Kolumbian aseellisesta konfliktista eniten.

Konfliktin keskellä tästä kolumbialaisten maanviljelijöiden yhteisöstä on tullut 
kansainvälisesti tunnustettu "rohkeuden, sitkeyden, rauhan ja oikeudenmukaisuuden symboli 
tuhon ja julmuuden keskellä" (Noam Chomsky).

 Osana väkivallatonta vastarintaa yhteisön jäsenet kieltäytyvät kohtaamastaan 
paineesta huolimatta ottamasta osaa konfliktiin, tarttumasta aseisiin tai tekemästä
yhteistyötä aseistettujen osapuolten kanssa.

 Yhteisön jäsenet kamppailevat rohkeasti ja rauhanomaisesti varmistaakseen ja 
säilyttääkseen oikeutensa elää ihmisarvoista elämää viljelemillään mailla.

 Perinteisiin ja kestäviin tuotantomalleihin luottaen maanviljelijät pyrkivät 
säilyttämään ympäristönsä ja ravintonsa puhtaana ja turvallisena. 
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 Uusien koulutusmallien avulla he kamppailevat säilyttääkseen ja kehittääkseen 
ydinarvojaan kuten yhteisvastuuta, demokratiaa, rehellisyyttä ja elämän 
kunnioittamista. 

He ovat maksaneet rohkeudestaan kalliisti: Yhteisön mukaan selkkauksissa on tapettu 
180 yhteisön 1 300 jäsenestä. San José de Apartadón rauhanyhteisön jäsenet ovat jatkuvan 
kuoleman uhan alla Kolumbian sisällissotaan sekä huumeiden ja aseiden salakuljetukseen 
osallistuvien eri ryhmittymien taholta. San José de Apartadón rauhanyhteisö ei kuitenkaan ole 
lopettanut taisteluaan rauhanomaisen yhteiskunnan puolesta.

Saharov-palkinnolla halutaan osoittaa kunnioitusta yhteisön rohkeudelle ja 
periksiantamattomuudelle yleismaailmallisten ihmisoikeuksien puolustamisessa. Taistelussa 
väkivaltaa vastaan palkinto on yhteisön selviämisen ja sen ansaitseman kansainvälisen 
tunnustuksen kulmakivi.


