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SZAHAROV-DÍJ A GONDOLATSZABADSÁGÉRT, 2011
A képviselőcsoportok és egyéni képviselők által 

javasolt jelöltek ábécérendben

Jelölt Tevékenysége Jelölte:

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Palesztin orvos, a Lányok az Életért 
Alapítvány alapítója. Életét az Izrael és 
Palesztina közötti béke 
megteremtésének szentelte, 
személyisége közismerten egyfajta 
„mágikus, titkos híd” a két nép között.

Az Európai Konzervatívok és 
Reformerek 
Képviselőcsoportja

2

Az „arab tavasz” 
nevében 
Mohamed 
Bouazizi 
(Tunézia), Asmaa 
Mahfouz 
(Egyiptom), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi 
(Líbia), Razan 
Zaitouneh 
(Szíria), Ali 
Farzat (Szíria) 

Az „arab tavasz” mindazokat 
szimbolizálja, akik az arab világban a 
méltóságot, demokráciát és az 
alapjogok tiszteletben tartását szeretnék 
elérni. A polgárok minden rétegét, a 
demokráciáért küzdő aktivistákat, 
emberi jogi jogvédőket, ügyvédeket és 
újságírókat mozgósító békés 
demonstrációk mindezekben az 
országokban a rezsim biztonsági 
erőinek kegyetlen elnyomásába 
ütköztek. Az öt jelölt – Mohamed 
Bouazizi (Tunézia), Asmaa Mahfouz 
(Egyiptom), Ahmed al-Zubair Ahmed 
al-Sanusi (Líbia) és Razan Zeitouneh 
és Ali Farzat (Szíria) – számára, akik 
hazájukban hozzájárultak és ma is 
hozzájárulnak a politikai 
változásokhoz, a Szaharov-díj 
megerősítené az Európai Parlament 
szolidaritását és támogatását a 
szabadságért, a demokrácia 
megteremtéséért és az önkényuralmi 
rendszerek megdöntéséért folytatott
küzdelemben.

Az Európai Néppárt 
Képviselőcsoportja
A Szocialisták és Demokraták 
Progresszív Szövetsége 
Európai Parlamenti 
Képviselőcsoportja
A Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége Európáért 
Képviselőcsoport
továbbá 
A Zöldek/az Európai Szabad 
Szövetség Képviselőcsoportja

3 Dzmitry 
Bandarenka

Fehérorosz polgárjogi aktivista, a 
Fehérorosz Újságíró-szövetség tagja. 
Társalapítója a Charta '97 civil 
kezdeményezésnek, és az „Európai 
Fehéroroszország” kampány elindítója.

Az Európai Konzervatívok és 
Reformerek 
Képviselőcsoportja
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4 Boris Pahor 

Szlovén író, aki harcol a gondolat 
szabadságáért, határozottan kiáll a 
totalitárius rezsimek ellen, védi az 
emberi jogokat és alapvető 
szabadságokat, emellett a kisebbségi 
jogok és nyelvek védelmezője.

Milan ZVER európai 
parlamenti képviselő és 
további 51 képviselő

5
A San José de 
Apartadó 
békeközösség

Ez a kolumbiai gazdálkodóközösség a 
legmagasabb értékek, a bátorság, a 
kitartás, a béke és igazságosság iránti 
elkötelezettség nemzetközileg elismert 
szimbólumává vált a brutalitás és 
rombolás közegében.

Az Egységes Európai 
Baloldal/az Északi Zöld 
Baloldal Képviselőcsoportja
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Az Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoportjának jelöltje

Izzeldin Abuelaish, MD, MPH, palesztin orvos, a Lányok az Életért Alapítvány alapítója.

Abuelaish ösztöndíjas hallgatóként orvostudományt tanult a kairói egyetemen (Egyiptom), 
majd szülész-nőgyógyászként szerzett diplomát a University of London Szülészeti és 
Nőgyógyászati Intézetében.

1997–2002 között rezidens volt a beér-sevai (Izrael) Soroka egyetemi kórházban, ezt 
követően magzati medicinára szakosodott Olaszországban és Belgiumban; később a Harvard 
Egyetemen közegészségügyi mesterképzést végzett (egészségpolitika és menedzsment).

Dr. Abuelaish kutatóorvosként dolgozott a tel-avivi Sheba kórházhoz tartozó Gertner 
Intézetben, és ő volt az első palesztin orvos, aki egy izraeli kórház munkatársaként állandó 
státuszt kapott.

Három lányát vesztette el az „Öntött ólom hadművelet” során (az Izrael–Hamász 
konfliktusban), az izraeli haderő által végrehajtott bombázásban. Ez a szörnyű tragédia sem 
keményítette meg a szívét; töretlen elszántsággal dolgozott tovább az emberiségért. Mindmáig 
megfelel annak a jellemzésnek, amit egy izraeli kollégája adott róla, aki szerint személye 
„mágikus, titkos híd” az izraeli és a palesztin nép között.

Dr. Abueaish évek óta az izraeli–palesztin kapcsolatok egyik fontos alakja, aki izraeli 
kórházakban dolgozik, izraeli és palesztin betegeket kezel.

Dr. Izzeldin Abuelaish jelenleg a torontói egyetemen a Dalla Lana Közegészségügyi Iskola
docense.
 2010-ben „I Shall Not Hate” címmel könyvet adott ki. Abuleaish könyvében bemutatja 
életútját és békére törekvő világnézetét.

Dr. Izeldeen Abuelaish jelölésével biztató üzenetet küldhetünk a palesztinok és az izraeliek 
felé, hogy az ellenségeskedésen felülemelkedve együtt törekedjenek a békére.
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Az Európai Néppárt, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 
Európai Parlamenti Képviselőcsoportja, a Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége Európáért Képviselőcsoport és a Zöldek/az Európai Szabad 
Szövetség Képviselőcsoportjának jelöltje

Az „arab tavasz” képviseletében

Mohamed Bouazizi (محمد البوعزیزي), valódi nevén Tarek Bouazizi (طارق البوعزیزي) 1984. március 
29-én született és 2011. január 4-én hunyt el. A tunéziai mozgóárus 2010. december 17-én 
önmagát feláldozva öngyilkosságot kísérelt meg, ami két héttel később a halálát okozta. Ez a 
tett áll azon felkelések mögött, amelyek egyrészt a Zine el-Abidine Ben Ali elnök hatalomból 
való eltávolítását eredményező tunéziai forradalom kirobbantásához, valamint ennek 
kiterjedése útján a többi arab országban „arab tavasz” néven ismert tüntetésekhez és 
forradalmakhoz vezettek.

Asmaa Mahfouz (1985. február 1.) az Április 6. néven ismert egyiptomi ifjúsági mozgalom 
egyik alapítója, aki 2008-ban csatlakozott a mozgalomhoz. A január 18-án felvett és a 
YouTube-ra feltöltött, a szabadságról szóló, szívből jövő felhívását százezrek nézték meg, és 
ez is hozzásegített ahhoz, hogy a Tahrír téren gyülekezve kiálljanak a demokratikus 
reformokért, a társadalmi igazságosságért és az alapvető jogokért.  Asmaa és családja 
egyaránt ki volt téve a biztonsági erők és a katonai tanács zaklatásának és vallatásának. 

Asmaa Mahfouz: „Ha férfinak gondolod magad, tarts velem január 25-én! Aki azt mondja, 
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hogy a nők ne menjenek tiltakozni, mert megverik őket, legyen benne annyi becsület és 
férfiasság, hogy január 25-én velem jön.”

Mahfouzt 2011 folyamán később letartóztatták, és azzal vádolták, hogy becsületsértést 
követett el az egyiptomi katonai uralkodókkal szemben, akiket „kutyák tanácsának” nevezett. 
Katonai bíróság elé állították, ami ellen az aktivisták, de a reményteljes elnökjelöltek, köztük 
Mohamed El-Baradei és Ayman Nour is tiltakoztak. Mahfouzt 20 000 egyiptomi font 
(körülbelül 3350 USA-dollár) összegű óvadék ellenében szabadlábra helyezték, később a 
fegyveres erők legfelsőbb tanácsa visszavonta a vádat, így az Asmaa-val és egy másik 
aktivistával, Loay Nagaty-val szembeni vádakat ejtették.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, a 77 éves másként gondolkodó volt Líbiában a 
leghosszabb ideig fogva tartott „lelkiismereti fogoly”. 

1970-ben egy Kaddhafi ezredes elleni puccskísérlet során összeesküvéssel vádolták meg, 
emiatt 31 évet töltött börtönben, és ebből sokat magánzárkában. 2001 augusztusában, a 
forradalom 32. évfordulójának alkalmából bocsátották szabadon.

„Valahányszor kinyílt egy ajtó, soha nem tudtam, hogy a kivégzésemre visznek-e” –
nyilatkozta a BBC-nek.

„Most egy új országot próbálunk felépíteni, a jogállamiság szellemében. Egységesek vagyunk. 
Tripoli a fővárosunk, Bengázi a városunk. Nehéz lesz Kaddhafi 42 éves uralma után. Sokáig 
fog tartani. De a líbiai szellem megvan. Az emberek megértik. Tudnak várni.”

Zubair úr a lázadó vezetőségen belül az utolsó líbiai király, Idris al-Sanusi egyetlen 
leszármazottja.
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Razan Zaitouneh az emberi jogok és a nők ügyének védelmezője Szíriában. Újságíróként 
elszántan védi a véleménynyilvánítási szabadság tiszteletben tartását. Az emberi jogi 
szövetséggel dolgozott, majd megalapította a „szíriai emberi jogi információs kapcsolat" 
blogot (SHRIL), amely rendszeresen bírálja az emberi jogok nyugtalanító megsértéseit és az 
eltűnési eseteket. Küzd a szíriai politikai foglyok jogainak védelméért, forrásokat keres a 
védelmükhöz, blogján pedig elítéli az emberi jogok módszeres megsértéseit a szíriai 
hatóságok részéről.  Azt vallja, hogy Basar el-Asszad elnököt fel kellene menteni feladatai 
alól, és a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kellene állítani. 

A SHRIL az események óta a nemzetközi közösséghez intézett felhívásaiban többször 
beszámolt a tüntetők által tapasztalt erőszakról, és a nemzetközi médiával is rendszeres 
kapcsolatban van, hogy tudósítson a helyzetről, és elítélje a szíriai hatóságok által elkövetett 
kínzásokat. 

A hatóságok május 12-én felkeresték Razan Zaitouneh lakását. A biztonsági erők házkutatást 
tartottak, és le akarták tartóztatni. Őt nem találták meg, de a férjét őrizetbe vették, és azóta is 
ismeretlen helyen tartják fogva, érintkezési lehetőség nélkül. Wa' il Al-Hamada letartóztatása 
után április 30-án öccsét, M.Abd-al-Rahman Al-Hamada 20 éves diákot is őrizetbe vették. A 
két férfi fogva tartásával próbálják rákényszeríteni Razan Zaitouneh-t a hatóságok 
felkeresésére. A Front Line egyik forrása szerint Razan Zaitouneh idős szülei is menekülni 
kényszerültek, hogy elkerüljék a letartóztatást. Razan Zaitouneh asszony még mindig bujkál.

Ali Farzat (Hama, 1951. június 22.) neves szíriai politikai karikaturista. Több mint 15 000 
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karikatúrája jelent már meg különféle szíriai, arab és nemzetközi újságokban. Ő az Arab 
Karikaturisták Szövetségének elnöke.

A Basar el-Asszad uralma ellen 2001. márciusban kezdődött szíriai felkelés felerősödésével 
Farzat karikatúráin egyre közvetlenebbül bírálta a rendszert, és kifejezetten a kormányzati 
szereplőket, különösen Asszadot vette célba. 

Tudósítások szerint 2011. augusztus 25-én a Damaszkusz központjában található Umayyad 
téren Farzatot álarcos fegyveresek – feltehetőleg a biztonsági erők és a rendszerhű katonaság 
tagjai – kirángatták az autójából. Összeverték, majd a repülőtéri út szélén kidobták, de az arra 
járók megtalálták és kórházba vitték. Egyik rokona szerint a biztonsági erők kifejezetten a 
kezét vették célba: mindkét kezét eltörték, és azt mondták, ez „még csak figyelmeztetés” volt. 
Testvére, As'aad ellenben azt állítja, hogy Farzatot reggel 5 óra körül az otthonából rabolta el 
öt fegyveres, és durva verést követően innen vitték a repülőtérre. A fegyveresek 
figyelmeztették, hogy „ne gúnyolódjon a szíriai vezetőkön”. A szíriai lázadást képviselő 
aktivista csoport, a Helyi Koordinációs Bizottság (LCC) azt nyilatkozta, hogy a támadók az 
irattárcáját és rajzait is elkobozták. 

Farzat megpróbáltatásainak hírére a szíriai ellenzék tagjai felháborodásuknak adtak hangot, és 
a karikaturistával való szolidaritás jeléül az online aktivisták közül a Facebookon sokan 
kicserélték profilképüket a kórházban fekvő Farzat képével. Az incidens az arab világban és 
nemzetközi szinten is szolidaritási hullámot indított el a karikaturisták körében. Az Egyesült 
Államok „célzott, brutális” támadásként ítélte el a történteket. A BBC arab kérdésekkel 
foglalkozó elemzője úgy fogalmazott, hogy Farzat megverése annak a jele, hogy a nullához 
közelít a szíriai hatóságok toleranciája a véleménykülönbséggel szemben.
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Az Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoportjának jelöltje

Dzmitry Bandarenka polgárjogi aktivista, a Fehérorosz Újságíró-szövetség tagja. 
Társalapítója a Charta '97 civil kezdeményezésnek, és az „Európai Fehéroroszország” 
kampány elindítója. 1995 és 1996 között újságíróként a Radio 101.2 FM független 
rádióállomásnak dolgozott, amelynek működését a hatóságok később beszüntették.

A 2010-es elnökválasztási kampány során ő volt Andrej Sannikau ellenzéki elnökjelölt 
helyettese.

Miután részt vett a 2010. december 19-i elnökválasztás napján Minszkben rendezett 
demokráciapárti nagygyűlésen, Dzmitryt megverték, majd másnap este letartóztatták és egy 
KGB-fogdába vitték. December végén a büntető törvénykönyv 293. cikkének (1) bekezdése 
alapján tömeges zavargásokban való részvétellel és azok szervezésével vádolták meg. Április 
27-én 2 év büntetőtáborra ítélték. 

Dzmitry Bandarenkát augusztus 17-én egy komoly gerincműtét után kiengedték az 5. számú 
minszki kórházból, és visszaküldték a belügyminisztérium Valadarski utcai fogdájába. A 
politikai foglyot hamarosan továbbküldik a Mahilou-ban található 15. számú büntetőtáborba, 
ahol megkezdi büntetése letöltését. Életét és egészségét tette kockára a szabad Belaruszról 
szóló álomért, az őrizetben pedig embertelen, megalázó bánásmódnak volt kitéve. 

A Szaharov-díj odaítélésével Dzmitry Bandarenka elismerésben részesülne bátorságáért és a 
szabadságharcban tanúsított kitartásáért. A belaruszi helyzet miatt a nemzetközi közösségnek 
módszeresen változtatnia kell az antidemokratikus rendszer elnyomó politikájával szembeni 
stratégiáján és taktikáján, a Szaharov-díj odaítélése pedig világosan jelezné a belaruszi 
polgárok támogatását, annak az országnak, ahol a kormányétól eltérő vélemény kimondása 
börtönbüntetéshez vezethet.
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Milan ZVER európai parlamenti képviselő és további 51 képviselő jelöltje

Boris Pahor (született 1913. augusztus 26-án) szlovén író, aki harcol a gondolatszabadságért, 
határozottan fellép a totalitárius rezsimek ellen, védi az emberi jogokat és alapvető 
szabadságokat, emellett a kisebbségi jogok és nyelvek védelmezője. Pahor úr szlovén 
állampolgár, de a szlovén mellett olasz állampolgársággal is rendelkezik. A szlovén kisebbség 
tagjaként Olaszország trieszti régiójában él.

Pahor urat 2009-ben irodalmi Nobel-díjra jelölték.

A 98 éves írót a most élők közül az egyik legnagyobb hatású szlovén írónak tartják. Szlovén, 
olasz és francia nyelven ír, és számos neves díjat nyert már irodalmi tevékenységéért és az 
emberiség szolgálatáért, többek között a francia „Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres” 
és „Chevalier de la Légion d’honneur” díjat, Németországban a Bestenliste díjat, az osztrák 
kormánytól pedig a tudományos és művészeti érdemkereszt I. fokozatát kapta meg.

Pahor úr túlélte a koncentrációs tábort, és mindig határozottan szembeszállt az olaszországi 
fasiszta rendszerrel. Munkájához a legnagyobb ösztönzést a koncentrációs táborban átéltekből 
merítette, emiatt gyakran Primo Levihez, Kertész Imréhez vagy Jorge Semprúnhoz 
hasonlítják. 

Ellenezte a jugoszláviai kommunista rendszert. Társalapítója volt a Zaliv („Az Öböl”) 
magazinnak, amelyben a „hagyományos demokratikus pluralizmust” védte a kommunista 
Jugoszlávia totalitárius kultúrpolitikájával szemben. A szlovén kommunista rendszer
potenciális felforgatónak tekintette Pahort.

Amikor Szlovénia elnyerte függetlenségét Jugoszláviától, az újonnan alakult demokratikus 
kormány rehabilitálta és kitüntette Pahor urat mint gondolkodót, és ezzel kárpótolta múltbeli 
szenvedéseiért. Pahor úr egy fiatal ország, a függetlenségének 20. évfordulóját ünneplő 
Szlovénia lelkiismeretének megtestesítője.
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Az Egységes Zöld Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportjának
jelöltje

A San José de Apartadó békeközösség

Kolumbiában több mint hatvan éve konfliktus dúl. Az ország a kitelepítések számát tekintve 
világelső, és az erőszakos eltüntetések előfordulásának száma is a legmagasabbak közé 
tartozik. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint Kolumbiában az erőszakos eltüntetések 
70%-a a kisbirtokosok és vidéki bennszülött vagy afro-kolumbiai közösségek földjének 
kisajátítása céljából történik. 

A kolumbiai fegyveres konfliktus fő áldozata változatlanul a civil lakosság.

A konfliktuszóna közepén ez a gazdálkodóközösség „a legmagasabb értékek, a bátorság, a 
kitartás, a béke és igazságosság iránti elkötelezettség nemzetközileg elismert szimbólumává 
vált a brutalitás és rombolás közegében” (Noam Chomsky).

 A rájuk nehezedő nyomás ellenére az erőszakmentes ellenállás jegyében 
megtagadják a konfliktusban való részvételt, a fegyverviselést, illetve az 
együttműködést bármely fegyveres szereplővel.

 A közösség tagjai bátran, de békés eszközökkel küzdenek azért, hogy 
megerősítsék és fenntartsák a tisztességes élethez való jogot az általuk 
megművelt földön.

 A hagyományos, fenntartható termelési modellek révén a gazdák törekszenek a 
környezet és az élelmiszer-biztonság megóvására. 

 Új oktatási modelljeikkel az alapértékeik – például a szolidaritás, a demokrácia, 
a szavahihetőség és az élet tisztelete – megőrzéséért és fejlesztéséért küzdenek. 
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Bátorságukért nagy árat kellett fizetniük: a közösség elmondása szerint 1300 tagjukból 180-at 
megöltek. A San José de Apartadó békeközösség tagjai folyamatosan fenyegetéseknek vannak 
kitéve a kolumbiai polgárháborúban, illetve a régióban zajló kábítószer- és 
fegyverkereskedelemben részt vevő különféle csoportok részéről. A San José de Apartadó 
közösség ennek ellenére nem adja fel a békés társadalomért folytatott harcát.

A Szaharov-díj elismerné a közösség bátorságát és állhatatosságát az egyetemes emberi jogok 
védelmében. Az erőszakkal szemben a díj támaszt nyújthatna a közösség fennmaradásához és 
a méltán megérdemelt nemzetközi elismeréshez.


