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2011 M. SACHAROVO PREMIJA UŽ MINTIES LAISVĘ
EP frakcijų ir pavienių Parlamento narių pasiūlyti kandidatai

abėcėlės tvarka
Kandidatas Veikla Pasiūlė

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Palestinietis gydytojas ir fondo 
„Dukterys už gyvybę“ 
(angl. „Daughters for Life“) steigėjas. 
Jis skyrė savo gyvenimą taikos siekiui 
sprendžiant Izraelio ir Palestinos 
konfliktą, vadinamas magiška, slapta 
šių dviejų tautų jungiamąja grandimi.

Europos konservatorių ir 
reformuotojų frakcija

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunisas), Asmaa 
Mahfouz 
(Egiptas), Ahmed 
al-Zubair Ahmed 
al-Sanusi (Libija), 
Razan Zaitouneh 
(Sirija), Ali 
Farzat (Sirija) –
kaip Arabų 
pavasario atstovai 

Arabų pavasario revoliucijų banga –
visų, siekiančių orumo, demokratijos ir 
pagrindinių žmogaus teisių 
įgyvendinimo arabų pasaulyje, 
simbolis. Taikių demonstracijų, 
sutelkusių įvairius piliečius, 
demokratiją remiančius aktyvistus, 
žmogaus teisių gynėjus, teisininkus ir 
žurnalistus, dalyviai susidūrė su 
žiauriomis režimo saugumo pajėgų 
represijomis visose šiose arabų šalyse. 
Sacharovo premijos suteikimas šiems 
penkiems kandidatams: Mohamedui 
Bouazizi iš Tuniso, Asmaa Mahfouz iš 
Egipto, Ahmedui al-Zubairui Ahmedui 
al-Sanusi iš Libijos ir Razan Zeitouneh 
bei Ali Farzatui iš Sirijos – asmenims, 
kurie padėjo ir vis dar padeda siekti 
esminių politinių pokyčių savo šalyse, 
vėl patvirtintų Europos Parlamento 
solidarumą ir tvirtą paramą jų kovai už 
laisvę, demokratiją ir autoritarinių 
režimų pabaigą.

Europos liaudies partijos 
frakcija
Europos Parlamento socialistų 
ir demokratų pažangiojo 
aljanso frakcija
Liberalų ir demokratų aljanso 
už Europą frakcija 
ir
Žaliųjų frakcija / Europos 
laisvasis aljansas 

3 Dzmitry 
Bandarenka

Žmogaus teisių aktyvistas ir 
Baltarusijos žurnalistų asociacijos 
narys. Jis yra vienas iš piliečių 
iniciatyvos „Chartija 97“ steigėjų ir 
piliečių kampanijos „Europinė 
Baltarusija“ („Еўрапейская 
Беларусь“) koordinatorius.

Europos konservatorių ir 
reformuotojų frakcija
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4 Boris Pahor 

Slovėnų rašytojas, kovotojas už minties 
laisvę, aktyvus totalitarinių režimų 
priešininkas, žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių gynėjas, aktyviai 
ginantis mažumų teises ir mažumų 
kalbas.

EP narys Milan ZVER ir 
51 EP narys

5
San Chosė de 
Apartado taikos 
bendruomenė

Ši Kolumbijos valstiečių ūkininkų 
(„campesinos“) bendruomenė tapo 
tarptautiniu mastu pripažintu drąsos, 
tvirtybės bei atsidavimo taikos ir 
teisingumo vertybėms simboliu ten, kur 
klesti žiaurumas ir naikinimas.

Europos vieningųjų kairiųjų 
jungtinė frakcija / Šiaurės šalių 
žalieji kairieji
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Pasiūlė Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Izzeldin Abuelaish, palestinietis medicinos mokslų daktaras, visuomenės sveikatos 
magistras, fondo „Dukterys už gyvybę“ steigėjas.

I. Abuelaish gavo stipendiją studijuoti mediciną Kaire (Egipte), o vėliau Londono universiteto 
Akušerijos ir ginekologijos institute įgijo akušerijos ir ginekologijos diplomą.

1997–2002 m. Beer Ševoje (Izraelyje) esančio universiteto Sorokos ligoninėje jis baigė 
akušerijos ir ginekologijos rezidentūrą, vėliau Italijoje ir Belgijoje įgijo šalutinę – vaisiaus 
medicinos – specialybę, Harvardo universitete (JAV) gavo visuomenės sveikatos magistro 
(sveikatos politikos ir vadybos) laipsnį.

Dr. I. Abuelaish dirbo Tel Avivo Chaimo Shebos ligoninės Gertnerio instituto mokslo tyrėju 
ir buvo pirmasis gydytojas palestinietis, tapęs etatiniu Izraelio ligoninės gydytoju.

Jis neteko savo trijų dukterų per Izraelio ginkluotųjų pajėgų antpuolį vykdant operaciją 
„Lietas švinas“. Po šios baisios tragedijos I. Abuelaisho širdis nesurambėjo, nelaimė taip pat 
nesusilpnino jo ryžto dirbti žmonijos labui. Palestinietis ir toliau gyvena taip, kaip jį 
apibūdino kolega iš Izraelio, – siekia būti magiška, slapta izraeliečių ir palestiniečių 
jungiamąja grandimi.

Dr. I. Abuelaish daugelį metų buvo svarbus Izraelio ir Palestinos santykiams asmuo, jis dirbo 
Izraelio ligoninėse bei gydė pacientus iš Izraelio ir Palestinos.

Šiuo metu dr. Izzeldin Abuelaish yra Toronto universiteto Dalla Lanos visuomenės sveikatos 
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mokyklos medicinos docentas. 2010 m. jis išleido knygą „I shall not hate“ („Nejausiu 
neapykantos“). Šioje knygoje I. Abuelaish dalijasi savo, ir toliau atkakliai siekiančio taikos 
žmogaus, gyvenimo istorija ir pasaulėžiūra.

Teikdami dr. Izzeldino Abuelaisho kandidatūrą, palestiniečiams ir izraeliečiams galime 
nusiųsti paskatinimą, kad jie įveiktų savo priešiškumą ir dirbtų kartu siekdami taikos.
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Pasiūlė Europos liaudies partijos frakcija, Europos Parlamento socialistų ir 
demokratų pažangiojo aljanso frakcija, Liberalų ir demokratų aljanso už 
Europą frakcija ir Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas

Arabų pavasario atstovai

Mohamed Bouazizi (يزيزعوبلا دمحم), kurio tikrasis vardas Tarek Bouazizi (راط 
gimė 1984 ,(يزيزعوبلا m. kovo 29 d., o mirė 2011 m. sausio 4 d. Tunisietis gatvės prekeivis 
2010 m. gruodžio 17 d. pabandė nusižudyti susidegindamas, vyras mirė po dviejų savaičių. 
Dėl jo savižudybės kilo riaušės, paskatinusios Tunise revoliuciją, kuria siekta išversti iš posto 
šalies prezidentą Zine‘ą el-Abidine‘ą Beną Ali. Šie neramumai išplito, ir gretimose arabų 
šalyse prasidėjo protestai bei revoliucijos, žinomi Arabų pavasario vardu.

Asmaa Mahfouz (gim. 1985 m. vasario 1 d.) – viena iš Egipto jaunimo judėjimo „Balandžio 
6-oji“ steigėjų, judėjimo veikloje ji dalyvauja nuo 2008 m. Nuoširdų A. Mahfouz raginimą 
siekti laisvės, kuris buvo įrašytas ir paskelbtas „YouTube“ šių metų sausio 18 d., peržiūrėjo 
šimtai tūkstančių žmonių. Tai padėjo jiems susirinkti Tahriro aikštėje ir reikalauti 
demokratinių reformų, socialinio teisingumo ir pagrindinių teisių. Asmaa ir jos šeimą 
persekiojo ir apklausė saugumo pajėgos, karinė taryba.

Asmaa Mahfouz: „Jeigu laikote save tikru vyru, prisidėkite prie manęs sausio 25 d. Tas, kuris 
teigia, kad moterys neturėtų eiti į protestus, nes jos bus sumuštos, tegu turi garbės bei drąsos 
ir ateina su manimi sausio 25 d.“
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Vėliau 2011 m. A. Mahfouz buvo suimta ir jai pateikti kaltinimai dėl Egipto karo vadų, 
kuriuos ji pavadino „šunų taryba“, šmeižto. Ji buvo perduota karo teismui, dėl to aktyvistai 
bei pretendentai į prezidento postą, kaip antai Mohamed ElBaradei ir Ayman Nour, buvo 
skatinami protestuoti prieš kaltinimų jai pateikimą karo teisme. A. Mahfouz paleista už 
20 000 Egipto svarų (apytiksliai 3 350 JAV dolerių) užstatą, vėliau Aukščiausioji ginkluotųjų 
pajėgų taryba atsisakė kaltinimų Asmaa ir kitam aktyvistui Loay Nagaty, ir jie buvo 
panaikinti.

77 metų disidentas Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi – ilgiausiai kalintas Libijos „sąžinės 
kalinys“.
Jis buvo apkaltintas, kad 1970 m. surengė sąmokslą prieš pulkininką M. Gaddafi ir siekė 
įvykdyti valstybės perversmą. Dėl to 31 metus jis praleido kalėjime, didžiąją dalį šio laiko 
buvo kalinamas vienutėje. Jis paleistas 2001 m. rugpjūčio mėn. 32-ųjų revoliucijos metinių 
proga.
„Kas kartą prasivėrus durims niekada nebūdavau tikras, ar kas neatėjo vesti manęs vykdyti 
mirties bausmės“, – teigė jis BBC.
„Dabar mėginame kurti naują teisinę valstybę. Esame vieningi. Tripolis – mūsų sostinė, o 
Bengazis – mūsų miestas. Po 42 M. Gaddafi valdymo metų bus sunku. Reikės daug laiko. Bet 
Libijos dvasia jaučiama. Žmonės tai supranta. Jie gali palaukti.“
Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi – vienintelis maištininkams vadovaujantis paskutinio 
Libijos karaliaus Idriso al-Sanusi palikuonis.
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Razan Zaitouneh – Sirijos žmogaus teisių ir moterų teisių gynėja. Būdama žurnalistė, ji 
karštai gina pagarbą saviraiškos laisvei, dirba su Žmogaus teisių gynimo asociacija, ji įsteigė 
„Sirijos žmogaus teisių informacijos linijos“ tinklaraštį (SHRIL), kuriame reguliariai 
susiduriama su nerimą keliančiais žmogaus teisių pažeidimais ir asmenų dingimo atvejais. 
Taip pat ji kovoja už Sirijos politinių kalinių teisių gynimą ieškodama lėšų jų gynybai 
užtikrinti, savo tinklaraštyje smerkia nuolatinius Sirijos valdžios institucijų žmogaus teisių 
pažeidimus. Be to, ji įsitikinusi, kad prezidentas Bashar al-Assad turėtų būti atstatydintas iš 
pareigų ir teisiamas Tarptautiniame baudžiamajame teisme.

Prasidėjus minėtiems įvykiams, SHRIL atstovai kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, kad 
papasakotų apie demonstracijos dalyvių patirtą smurtą. Jie nuolat palaiko ryšius su tarptautine 
žiniasklaida, patvirtina informaciją apie esamą padėtį bei smerkia Sirijos valdžios institucijų 
vykdomą kankinimą.

Gegužės 12 d. valdžios institucijų atstovai lankėsi Razan Zaitouneh namuose, o saugumo 
pajėgos juos apieškojo siekdamos suimti Razan Zaitouneh. Žurnalistės neradę, jie suėmė jos 
vyrą, kuris vis dar sulaikytas ir kalinamas nežinomoje vietoje be teisės susirašinėti. Wa'il Al-
Hamada suimtas po balandžio 30 d. vykusio jo brolio, dvidešimtmečio studento M.Abd-al-
Rahmano Al-Hamados, suėmimo. Šie du vyrai laikomi įkaitais siekiant priversti Razan 
Zaitouneh atvykti į valdžios institucijas. Remiantis pasienio šaltiniu, kad išvengtų suėmimo, iš 
šalies buvo priversti bėgti senyvi Razan Zaitouneh tėvai. Šiandien Razan Zaitouneh vis dar 
slapstosi.
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Ali Farzat (gim. Hamoje 1951 m. birželio 22 d.) – žymus Sirijos politinės karikatūros 
meistras. Sirijos, kitų arabų šalių ir tarptautiniuose laikraščiuose jis paskelbė daugiau kaip 
15 000 karikatūrų. Jis vadovauja Arabų karikatūrininkų asociacijai.
Aktyvėjant 2011 m. kovo mėn. prasidėjusiam Sirijos sukilimui prieš Basharo al-Assado 
valdymą, A. Farzat savo prieš režimą nukreiptose karikatūrose buvo vis tiesesnis, daugiausia 
nusitaikydamas į valdžios veikėjus, pirmiausia į B. al-Assadą.
Buvo pranešta, kad 2011 m. rugpjūčio 25 dieną kaukėti ginkluoti nusikaltėliai, kaip manoma, 
saugumo pajėgų ir režimą remiančios milicijos atstovai, Damasko centre esančioje Omejadų 
aikštėje išvilko A. Farzatą iš jo transporto priemonės. Jis buvo smarkiai sumuštas ir išmestas į 
oro uostą vedančio kelio pakelėje. Čia vyrą aptiko pro šalį važiuojantys žmonės ir nuvežė į 
ligoninę. Pasak vieno iš A. Farzato giminaičių, saugumo pajėgos akivaizdžiai taikėsi į rankas 
– jos abi buvo sulaužytos. Jam buvo pasakyta, kad tai – „tik įspėjimas“. A. Farzato brolis 
As'aad savo ruožtu teigia, kad apie 5 val. ryto penki ginkluoti asmenys pagrobė karikatūristą 
iš jo namų ir „žiauriai sumuštą“ paliko į oro uostą vedančio kelio pakelėje. Nusikaltėliai esą 
įspėjo jį „nesišaipyti iš Sirijos vadovų“. Sirijos sukilimui atstovaujanti aktyvistų grupė Vietos 
koordinavimo komitetas (VKK) paskelbė, kad užpuolikai atėmė iš A. Farzato lagaminėlį su 
jame buvusiais piešiniais.
Reaguodami į žinią apie A. Farzato užpuolimą, Sirijos opozicijos nariai pareiškė 
pasipiktinimą, o keletas interneto aktyvistų savo „Facebook“ profilio nuotraukas pakeitė 
ligoninėje gulinčio A. Farzato nuotrauka ir taip išreiškė solidarumą su šiuo karikatūrų meistru. 
Šis incidentas sukėlė arabų pasaulio ir tarptautinį karikatūrininkų solidarumo bangos proveržį. 
Jungtinės Amerikos Valstijos pasmerkė šį užpuolimą pavadindamos jį suplanuotu ir žiauriu. 
Pasak BBC arabų šalių apžvalgininko, A. Farzato sumušimas – ženklas, kad Sirijos valdžios 
institucijos visiškai nepakančios kitokiai nuomonei.
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Pasiūlė Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Dzmitry Bandarenka – aktyvus žmogaus teisių gynėjas ir Baltarusijos žurnalistų asociacijos 
narys. Jis yra vienas iš piliečių iniciatyvos „Chartija 97“ steigėjų ir piliečių kampanijos 
„Europinė Baltarusija“ („Еўрапейская Беларусь“) koordinatorius. 1995–1996 m. Dzmitry 
dirbo nepriklausomos radijo stoties „Radio 101,2 FM“, kurią vėliau uždarė valdžios 
institucijos, žurnalistu.
Per 2010 m. prezidento rinkimų kampaniją jis buvo opozicijos kandidato į prezidentus 
Andrejaus Sannikavo atstovas.
Prezidento rinkimų dieną, 2010 m. gruodžio 19 d., apsilankęs Minske vykusiame mitinge už 
demokratiją, Dzmitry buvo sumuštas ir kitą vakarą sulaikytas bei nuvežtas į KGB sulaikymo 
centrą. Gruodžio mėn. pabaigoje jam pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo masiniuose 
neramumuose ir jų organizavimo pagal Baudžiamojo kodekso 293 straipsnio 1 dalį. Balandžio 
27 d. jis nuteistas kalėti 2 metus pataisos kolonijoje.

Šių metų rugpjūčio 17 d. Dzmitry Bandarenka buvo išleistas iš Minsko ligoninės Nr. 5 po 
rimtos stuburo chirurginės operacijos ir grąžintas į Vidaus reikalų ministerijos Sulaikymo 
centrą Valadarskio gatvėje. Šis politinis kalinys atlikti skirtos bausmės greitai bus išsiųstas į 
Mogiliavo pataisos koloniją Nr. 15. Siekdamas įgyvendinti laisvos Baltarusijos svajonę, jis 
rizikavo savo gyvybe ir sveikata, o kardomojo kalinimo sąlygomis patyrė nežmonišką ir 
žeminantį elgesį.

Sacharovo premijos suteikimas Dzmitry Bandarenkai reikštų, kad pripažįstama jo drąsa ir 
atkaklumas kovojant dėl laisvės. Baltarusijos padėčiai pagerinti reikia sistemiškai keisti 
tarptautinės bendruomenės sprendžiant antidemokratinio režimo represinės politikos problemą 
taikomą strategiją ir taktiką. D. Bandarenkai skiriant Sacharovo premiją, būtų parodyta 
neabejotina parama Baltarusijos – šalies, kuri taip nuslopinta, kad dėl nepritarimo vyriausybės 
nuomonei asmuo gali būti įkalintas, – piliečiams.
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Pasiūlė EP narys Milan ZVER ir 51 EP narys

Boris Pahor (gim. 1913 m. rugpjūčio 26 d.) – slovėnų rašytojas, kovotojas už minties laisvę, 
uolus totalitarinių režimų priešininkas, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gynėjas, didysis 
mažumų teisių ir mažumų kalbų šalininkas. B. Pahor yra slovėnas, bet turi Slovėnijos ir 
Italijos pilietybes. Jis gyvena Italijos Triesto regione ir priklauso slovėnų mažumai.

2009 m. B. Pahor pasiūlytas Nobelio literatūros premijai gauti.

Šis 98 metų rašytojas laikomas vienu įtakingiausių gyvenančių slovėnų autorių. Jis rašo 
slovėnų, italų ir prancūzų kalbomis, yra apdovanotas daugeliu prestižinių literatūros premijų, 
gavęs apdovanojimų už indėlį žmonijai, pvz., jam įteikti Prancūzijos „Officier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres“ ir „Chevalier de la Légion d’honneur“ apdovanojimai, Vokietijos 
literatūros apdovanojimas „SWR-Bestenliste“, o Austrijos vyriausybė jam įteikė 1-ojo 
laipsnio Mokslo ir meno garbės kryžių.

B. Pahor iškentė kalinimą koncentracijos stovykloje ir visada tvirtai priešinosi Italijos 
fašistiniam režimui. Patirtis koncentracijos stovykloje tapo svarbiausiu jo darbų, kurie dažnai 
lyginami su Primo Levi, Imre Kerteszo arba Jorge Semprúno kūriniais, įkvėpimo šaltiniu.

B. Pahor aktyviai priešinosi Jugoslavijos komunistų režimui. Jis yra vienas iš laikraščio 
„Zaliv“ („Įlanka“), kuriame jis gynė „tradicinį demokratinį pliuralizmą“ nuo totalitarinės 
komunistinės Jugoslavijos kultūros politikos, steigėjų. Slovėnijos komunistinis režimas 
B. Pahorą laikė galimai griaunamąja veikla užsiimančiu asmeniu.

Slovėnijai iškovojus nepriklausomybę nuo Jugoslavijos, jos naujai sudaryta demokratinė 
vyriausybė B. Pahorą reabilitavo ir gerbė kaip mąstytoją, jam atlyginta už praeityje patirtas 
kančias. B. Pahor – jaunos šalies Slovėnijos, ką tik minėjusios 20-ąsias nepriklausomybės 
paskelbimo metines, sąžinės įsikūnijimas.
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Pasiūlė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji 
kairieji 

San Chosė de Apartado taikos bendruomenė

Kolumbijoje įvairūs konfliktai vyksta daugiau kaip 60 metų. Ši šalis pirmauja pasaulyje pagal 
gyventojų perkėlimo skaičių, taip pat yra viena iš pirmaujančių šalių pagal priverstinio 
žmonių dingimo skaičių pasaulyje. Pasak Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo 
komisaro, 70 proc. priverstinio dingimo Kolumbijoje atvejų siekiama neteisėtai nusavinti 
smulkių žemės savininkų ir vietinių kaimo arba afrikiečių kilmės Kolumbijos gyventojų 
bendruomenių turtą.

Civiliai gyventojai toliau daugiausia kenčia nuo ginkluotų Kolumbijos konfliktų.

Konflikto zonoje atsidūrusi Kolumbijos valstiečių ūkininkų („campesinos“) bendruomenė 
tapo tarptautiniu mastu pripažintu „drąsos, tvirtybės bei atsidavimo taikos ir teisingumo 
vertybėms simboliu ten, kur klesti žiaurumas ir naikinimas” (Noam Chomsky).

 Reikšdami savo nesmurtinį pasipriešinimą, bendruomenės nariai, nepaisydami 
patiriamo spaudimo, atsisako dalyvauti konflikte, nešiotis ginklus arba 
bendradarbiauti su ginkluotais veikėjais.

 Bendruomenės nariai drąsiai ir taikiai kovoja siekdami patvirtinti ir išsaugoti 
savo teisę deramai gyventi ant savo dirbamos žemės.

 Remdamiesi tradiciniais ir tvariais gamybos būdais, valstiečiai ūkininkai dirba 
siekdami išsaugoti savo aplinką ir apsirūpinti maistu.

 Pasitelkdami naujus mokymo modelius, jie kovoja, kad išsaugotų ir puoselėtų 
savo pagrindines vertybes: solidarumą, demokratiją, ištikimybę tiesai ir pagarbą 
gyvenimui.
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Ši drąsa brangiai atsiėjo: bendruomenės teigimu, žuvo 180 iš 1300 jų bendruomenės narių. 
San Chosė de Apartado taikos bendruomenės nariai nuolat susiduria su mirties grėsme, kurią 
kelia įvairios Kolumbijos pilietiniame kare dalyvaujančios grupės ir narkotikų bei ginklų 
prekyba regione. Tačiau San Chosė de Apartado bendruomenė nepasiduoda ir toliau kovoja 
už taikią visuomenę.

Sacharovo taikos premija bus pagerbta šios bendruomenės drąsa ir atkaklumas ginant 
visuotines žmogaus teises. Vyraujant smurtui, ši premija bus pagrindinis dalykas, padėsiantis 
bendruomenei išlikti ir būti pripažintai tarptautiniu mastu, o to ji nusipelnė.


