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2011. GADA SAHAROVA BALVA PAR DOMAS BRĪVĪBU
Politisko grupu un atsevišķu deputātu ieteiktie kandidāti alfabētiskā secībā

Kandidāts(-e) Darbība Izvirzītāji

1 Izzeldin Abuelaish 

Palestīniešu ārsts un fonda „Daughters 
for Life” dibinātājs. I. Abuelaish savu 
dzīvi ir veltījis Izraēlas un Palestīnas 
konflikta risināšanai, viņu dēvē par 
„maģisku, slepenu tiltu” starp abām 
tautām.

Eiropas Konservatīvo un 
reformistu grupa

2

Mohamed 
Bouazizi
(Tunisija), Asmaa 
Mahfouz (Ēģipte), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi
(Lībija), Razan 
Zaitouneh (Sīrija), 
Ali Farzat (Sīrija) 
kustības „Arābu 
pavasaris” vārdā

„Arābu pavasaris” ir simbols visiem 
tiem, kas vēlas cieņu, demokrātiju un 
pamattiesības arābu valstīs. Visās šajās 
valstīs mierīgās demonstrācijas, kas 
mobilizējušas visa veida pilsoņus, 
demokrātijas aktīvistus, cilvēktiesību 
aizstāvjus, advokātus un žurnālistus, 
rupji apspieduši valdošā režīma 
drošības spēki. Saha rova  balvas 
piešķiršana pieciem kandidātiem —
Mohamed Bouazizi (Tunisija), Asmaa 
Mahfouz (Ēģipte), Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi (Lībija), Razan 
Zeitouneh un Ali Farzat (Sīrija) —, kas 
veicinājuši un joprojām veicina 
radikālas politiskas pārmaiņas savās 
valstīs, vēlreiz apstiprinātu Parlamenta 
solidaritāti un stingru atbalstu viņu 
cīņai par brīvību, demokrātiju un 
autoritāru režīmu krišanu.

Eiropas Tautas partijas grupa
Eiropas Parlamenta sociālistu 
un demokrātu progresīvās 
alianses grupa
Eiropas Liberāļu un demokrātu 
apvienības grupa
un
Zaļo un Eiropas Brīvās 
apvienības grupa

3 Dzmitry 
Bandarenka

Baltkrievu civilo aktīvistu un 
Baltkrievijas Žurnālistu apvienības 
loceklis. Viņš ir viens no pilsoņu 
iniciatīvas „Harta’97” līdzdibinātājiem 
un civilās kampaņas „Eiropeiska 
Baltkrievija” koordinators.

Eiropas Konservatīvo un 
reformistu grupa
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4 Boris Pahor 

Slovēņu rakstnieks, cīnītājs par domas 
brīvību, nelokāms totalitāro režīmu 
pretinieks, cilvēktiesību un pamata 
brīvību aizstāvis, ievērojams 
minoritāšu tiesību un mazākumtautību 
valodu aizstāvis.

Eiropas Parlamenta deputāts 
Milan Zver un 51 cits deputāts

5
San Hosē de 
Apartado Miera 
kopiena

Šī Kolumbijas „campesinos” kopiena, 
zemnieki, ir kļuvusi par starptautiski 
atzītu simbolu drosmei, izturībai un 
sevis veltīšanai tādām augstām 
vērtībām kā miers un taisnīgums 
brutalitātes un posta vidē.

Eiropas Apvienotā kreiso un 
Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku 
konfederālā grupa
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Izvirzījusi Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Izzeldin Abuelaish, M.D., M.P.H., ir palestīniešu ārsts un fonda „Daughters for Life” 
dibinātājs.

I. Abuelaish saņēma stipendiju medicīnas studijām Kairā, Ēģiptē, bet pēc tam — diplomu 
dzemdniecībā un ginekoloģijā Londonas Universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas 
institūtā.

No 1997.–2002. gadam viņš studēja rezidentūrā dzemdniecības un ginekoloģijas nozarē 
Soroka universitātes slimnīcā Bērševā, Izraēlā, kam sekoja studijas embrionālās medicīnas 
apakšspecialitātē Itālijā un Beļģijā; pēc tam ieguva maģistra grādu sabiedrības veselībā 
(Veselības aizsardzības politika un pārvaldība) Hārvardas universitātē.

Dr. I. Abuelaish strādāja par pētnieku Gertnera Institūtā Šeba slimnīcā Telavivā un bija 
pirmais palestīniešu ārsts, kurš kļuva par štata darbinieku Izraēlas slimnīcā.

Viņa trīs meitas gāja bojā Izraēlas Aizsardzības spēku veiktajā apšaudē operācijas „Lietais 
svins” („Cast Lead”) laikā. Šī baisā traģēdija nenocietināja I. Abuelaish sirdi, nedz arī vājināja 
viņa apņemšanos rīkoties cilvēces labā. Ārsts turpina dzīvot atbilstoši aprakstam, ko viņam 
veltījis kāds Izraēlas kolēģis, kā maģisks, slepens tilts starp izraēliešiem un palestīniešiem.

Dr. I. Abueaish gadiem ilgi ir bijis nozīmīgs tēls Izraēlas un Palestīnas attiecībās, strādājot 
Izraēlas slimnīcās un ārstējot izraēliešu un palestīniešu pacientus.

Dr. Izzeldin Abuelaish pašlaik ir asociētais medicīnas zinātņu profesors Toronto universitātes 
Dalla Lana Sabiedrības veselības skolā. 2010. gadā viņš publicēja grāmatu „Es neienīdīšu” 
(„I Shall Not Hate”). Tajā I. Abuelaish atklāj savu dzīvesstāstu un nepārtraukta miera 
meklētāja pasaules uzskatu.

Izvirzot Dr. Izeldeen Abuelaish, mēs varam raidīt iedrošinājuma vēsti palestīniešiem un 
izraēliešiem pārvarēt naidīgumu un kopīgi strādāt miera sasniegšanai.
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Izvirzījušas Eiropas Tautas partijas grupa, Sociālistu un demokrātu 
progresīvās alianses grupa, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības 
grupa un Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

„Arābu pavasari” pārstāv:

Mohamed Bouazizi (يزيزعوبلا دمحم), īstajā vārdā Tarek Bouazizi (يزيزعوبلا قراط), dzimis 
1984. gada 29. martā un miris 2011. gada 4. janvārī, ir Tunisijas ratiņpārdevējs, kura 
pašnāvības mēģinājums aizdedzinoties 2010. gada 17. decembrī, kā rezultātā vīrietis divas 
nedēļas vēlāk mira, ir veicinājis sacelšanās, kuras izraisījušas revolūciju Tunisijā, piespiežot 
prezidentu Zine el-Abidine Ben Ali atkāpties no varas, un plašākā nozīmē — neapšaubāmi arī 
protestus un revolūcijas citās arābu valstīs, kas pazīstami ar nosaukumu „Arābu pavasaris”.

Asmaa Mahfouz (dzimusi 1985. gada 1. februārī) ir viena no Ēģiptes Jaunatnes kustības, 
saukta par 6. aprīļa kustību, dibinātājām, kurai viņa pievienojās 2008. gadā. A. Mahfouz
18. janvārī ierakstīto un tīmekļa vietnē YouTube ievietoto dziļi izjusto aicinājumu pēc brīvības 
noskatījās simtiem tūkstoši cilvēku, kuriem tas palīdzēja sapulcēties Atbrīvošanas laukumā 
(Tahrir) un pieprasīt demokrātiskas reformas, sociālo taisnīgumu un cilvēktiesības. Asmaa un 
viņas ģimeni vajājuši un nopratinājuši drošības spēki un militārā padome.

Asmaa Mahfouz: „Ja domā, ka esi vīrietis, nāc kopā ar mani 25. janvārī. Lai ikvienam, kurš 
teic, ka sievietēm nevajadzētu piedalīties protestos, jo viņas sakaus, ir tas gods un vīrišķība 
nākt kopā ar mani 25. janvārī.”
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Vēlāk 2011. gadā A. Mahfouz tika apcietināta par Ēģiptes militāro vadītāju apmelošanu, kurus 
viņa nosauca par „suņu padomi”. Viņas lieta tika nodota izskatīšanai militārajā tiesā, mudinot 
aktīvistus, kā arī tādus iespējamos prezidenta amata kandidātus kā Mohamed ElBaradei un 
Ayman Nour, protestēt pret sievietes apsūdzēšanu militārajā tiesā. A. Mahfouz tika atbrīvota 
pret 20 000 Ēģiptes mārciņu lielu drošības naudu, kas atbilst apmēram 3 350 ASV dolāru, un 
pēc tam Bruņoto spēku Augstākā padome atsauca apsūdzību, un lietas pret Asmaa un citu 
aktīvistu Loay Nagaty tika izbeigtas.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, 77 gadus vecais disidents, bija Lībijas visgarāko 
cietumsodu izcietušais „sirdsapziņas cietumnieks”.

1970. gadā viņš tika apsūdzēts sazvērestībā par apvērsuma mēģinājumu pret pulkvedi Kadafi 
un 31 gadu pavadīja cietumā, no kuriem daudzi pagājuši ieslodzījumā vieninieku kamerā.
Viņš tika atbrīvots 2001. gada augustā revolūcijas 32. gadadienā.

„Ikreiz, kad atvērās durvis, es nezināju, vai tur nenāk kāds, kurš gatavojas mani vest uz nāves 
soda izpildi,” Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi stāstīja BBC.

„Tagad mēs cenšamies veidot jaunu valsti, ievērojot tiesiskumu. Mēs esam vienoti. Tripole ir 
mūsu galvaspilsēta, Bengazi — mūsu pilsēta. Pēc 42 Kadafi valdīšanas gadiem būs grūti. Būs 
vajadzīgs ilgs laiks. Taču Lībijas gars ir dzīvs. Cilvēki saprot. Viņi var gaidīt.”

A. Zubair ir vienīgais Lībijas pēdējā karaļa Idris al-Sanusi pēctecis nemiernieku vadības 
aprindās.
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Razan Zaitouneh ir cilvēktiesību un sieviešu lietu aizstāve Sīrijā. Kā žurnāliste viņa dedzīgi 
aizstāv vārda brīvības ievērošanu, ir strādājusi ar cilvēktiesību asociāciju un pēc tam 
izveidojusi emuāru „Sīrijas Cilvēktiesību informācijas saite” (SHRIL), kas regulāri atklāj 
satraucošus cilvēktiesību pārkāpumus un pazušanas gadījumus. Tāpat viņa cīnās par Sīrijas 
politieslodzīto tiesību aizsardzību, meklējot līdzekļus, lai nodrošinātu viņu aizstāvību, un savā 
emuārā atmaskojot Sīrijas varas iestāžu sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumus. Turklāt viņa 
pārliecina, ka prezidentu Bassar Al Assad vajadzētu atstādināt no pienākumu pildīšanas un 
nodot Starptautiskajai Krimināltiesai.

No paša sākuma SHRIL ir raidījis aicinājumu starptautiskajai sabiedrībai saukt pie atbildības 
personas, kas vainojamas vardarbībā pret demonstrantiem, kā arī uztur regulārus kontaktus ar 
starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai liecinātu par situāciju un nosodītu Sīrijas varas 
iestāžu pastrādātos spīdzināšanas aktus.

12. maijā varas iestādes ieradās Razan Zaitouneh mājās un tās pārmeklēja drošības spēki, 
vēloties sievieti apcietināt. Neatraduši Razan Zaitouneh, tie apcietināja viņas vīru, kurš 
joprojām tiek turēts apcietinājumā nezināmā vietā bez tiesībām sazināties. Wa' il Al-Hamada
apcietinājumam sekoja viņa brāļa Abd-al-Rahman Al-Hamada, 20 gadus jauna studenta, 
apcietināšana 30. aprīlī. Abi vīrieši tiek turēti ķīlā, lai piespiestu Razan Zaitouneh atklāties 
varas iestādēm. Saskaņā ar fonda „Front Line” sniegto informāciju R. Zaitouneh gados vecie 
vecāki bijuši spiesti bēgt, lai izglābtos no apcietinājuma. Šodien Razan Zaitouneh joprojām 
slēpjas.
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Ali Farzat (dzimis Hamā 1951. gada 22. jūnijā) ir slavens Sīrijas politiskais karikatūrists.
Viņš ir publicējis vairāk nekā 15 000 karikatūru Sīrijas, arābu un starptautiskajos laikrakstos.
Ali Farzat ir Arābu karikatūristu asociācijas vadītājs.

Tā kā Sīrijas sacelšanās, kas aizsākās 2011. gada martā, pret Bashar al-Assad valdīšanu 
pieņēmās spēkā, Ali Farzat savās pret režīmu vērstajās karikatūrās kļuva aizvien tiešāks, tajās 
sevišķi atveidojot valdības pārstāvjus, īpaši Bashar al-Assad.

2011. gada 25. augustā, kā stāsta, bruņoti noziedznieki maskās, kas, domājams, bijuši drošības 
spēku un režīmam labvēlīgas milicijas pārstāvji, izrāvuši A. Farzat no viņa automašīnas 
Umajada laukumā Damaskas centrā. Pēc tam viņš ticis smagi piekauts un izmests ceļā uz 
lidostu, kur garāmgājēji viņu atraduši un aizveduši uz slimnīcu. Saskaņā ar kāda no 
tuviniekiem teikto drošības spēki īpaši savainojuši karikatūrista rokas, tās abas salaužot un 
pēc tam sakot A. Farzat, ka tas bijis „tikai brīdinājums”. Tomēr viņa brālis As'aad apgalvo, ka 
pieci bruņoti noziedznieki A. Farzat nolaupījuši no mājām ap plkst. 5 no rīta un pēc 
„nežēlīgas” piekaušanas aizveduši viņu uz lidostas ceļu. Tad bruņotie noziedznieki viņu 
brīdinājuši „neizsmiet Sīrijas līderus”. Vietējā koordinācijas komiteja (LCC) — aktīvistu 
grupa, kas pārstāv pretošanās kustību Sīrijā, — paziņoja, ka A. Farzat mapi un zīmējumus 
konfiscējuši uzbrucēji.

Atbildot uz ziņu par nodarījumu Ali Farzat, Sīrijas opozīcijas locekļi ir izteikuši viedokli par 
šo varmācību, un vairāki tiešsaistes aktīvisti, solidarizējoties ar karikatūristu, nomainīja savu 
Facebook profila attēlu pret attēlu, kurā redzams hospitalizētais A. Farzat. Šis notikums 
izraisīja spēcīgu karikatūristu solidaritātes pastiprināšanos arābu valstīs un starptautiskā 
mērogā. Amerikas Savienotās Valstis nosodīja šo uzbrukumu, nosaucot to par „mērķtiecīgu 
un nežēlīgu”. Saskaņā ar BBC Arābu valstu notikumu analītiķa pausto Ali Farzat piekaušana 
ir zīme, ka Sīrijas varas iestāžu tolerance pret opozīciju sasniedz nulles punktu.
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Izvirzījusi Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Dzmitry Bandarenka ir civilo aktīvistu un Baltkrievijas Žurnālistu apvienības loceklis. Viņš 
ir viens no pilsoņu iniciatīvas „Harta ’97” dibinātājiem un civilās kampaņas „Eiropeiska 
Baltkrievija” koordinators. Laika posmā no 1995.–1996. gadam Dz. Bandarenka strādāja par 
žurnālistu neatkarīgajā radiostacijā Radio 101.2 FM, ko varas iestādes vēlāk slēdza.

2010. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā viņš bija opozīcijas prezidenta amata 
kandidāta Andrei Sannikau tuvs atbalstītājs.

Pēc demokrātiju atbalstoša mītiņa apmeklēšanas Minskā 2010. gada prezidenta vēlēšanu dienā 
19. decembrī Dzmitry tika piekauts, bet vakarā — apcietināts un aizvests uz VDK 
aizturēšanas centru. Decembra beigās viņš tika apsūdzēts līdzdalībā masu nekārtībās un to 
organizēšanā saskaņā ar Kriminālkodeksa 293. panta 1. punktu. 27. aprīlī Dz. Bandarenka tika 
piespriests 2 gadu cietumsods soda izciešanas kolonijā.

17. augustā Dzmitry Bandarenka tika izrakstīts no Minskas 5. slimnīcas pēc nopietnas 
muguras operācijas un nosūtīts atpakaļ uz Iekšlietu ministrijas aizturēšanas centru Valadarski
ielā. Politieslodzītais drīz tiks nosūtīts uz Mahilou 15. soda izciešanas koloniju izciest viņam 
piespriesto sodu. Dzmitry Bandarenka pakļāva briesmām savu dzīvību un veselību, lolojot 
sapni par brīvu Baltkrieviju, un apcietinājuma laikā pieredzēja necilvēcīgu un pazemojošu 
attieksmi.
Saharova balvas piešķiršana Dzmitry Bandarenka nozīmētu atzīt viņa drosmi un neatlaidību 
cīņā par brīvību. Situācija Baltkrievijā pieprasa sistemātiski mainīt starptautiskās sabiedrības 
stratēģijas un taktiku, risinot jautājumu par tās nedemokrātiskā režīma represīvo politiku, un 
Saharova balva būtu acīmredzama atbalsta zīme pilsoņiem Baltkrievijā — valstī, kuru tik ļoti 
nomākušas represijas, ka ikviens nepiekāpīgs, pret valdību vērsts izteikums var novest pie 
cietumsoda.



PE472.189v01-00 10/3 CM\877091LV.doc

LV

Izvirzījis Eiropas Parlamenta deputāts Milan Zver un 51 cits deputāts

Boris Pahor (dzimis 1913. gada 26. augustā) ir slovēņu rakstnieks, cīnītājs par domas brīvību, 
nelokāms totalitāro režīmu pretinieks, cilvēktiesību un pamata brīvību aizstāvis, ievērojams 
minoritāšu tiesību un mazākumtautību valodu aizstāvis. B. Pahor ir Slovēnijas 
valstspiederīgais ar Slovēnijas un Itālijas pilsonībām. Viņš ir slovēņu minoritātes loceklis un 
uzturas Triestes reģionā Itālijā.

2009. gadā B. Pahor tika nominēts Nobela prēmijai literatūrā.

98 gadus vecais rakstnieks tiek uzskatīts par vienu no visietekmīgākajiem dzīvajiem slovēņu 
autoriem. Viņš raksta slovēņu, itāliešu un franču valodās un ir saņēmis daudz prestižu 
apbalvojumu literatūrā, kā arī par ieguldījumu cilvēces labā u. c.: franču „Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres” un „Chevalier de la Légion d’honneur”, Bestenliste balvu Vācijā un 
Austrijas valdības Pirmās šķiras Goda krustu par nopelniem zinātnē un mākslā.

B. Pahor ir izdzīvojis pēc ieslodzījuma koncentrācijas nometnē un vienmēr bijis nelokāms 
fašistiskā režīma pretinieks Itālijā. Koncentrācijas nometnē gūtā pieredze kļuva par galveno 
ierosmes avotu viņa darbiem, kas bieži salīdzināti ar Primo Levi, Imre Kertesz vai Jorge 
Semprún daiļradi.

Viņš ir bijis noteikts komunistiskā režīma pretinieks Dienvidslāvijā. B. Pahor ir žurnāla 
„Zaliv” („Līcis”) līdzdibinātājs, kurā viņš aizstāvēja „tradicionālo, demokrātisko plurālismu” 
pret komunistiskās Dienvidslāvijas totalitāro kultūras politiku. Slovēnijas komunistiskais 
režīms uzskatīja B. Pahor par iespējami musinošu personību.

Kad Slovēnija atguva neatkarību no Dienvidslāvijas, tās jaunizveidotā, demokrātiskā valdība 
reabilitēja un godināja Boris Pahor kā domātāju un tāpēc atlīdzināja viņam par pagātnē 
pieredzētajām ciešanām. B. Pahor iemieso jaunas valsts — Slovēnijas — apziņu, kura tikko ir 
nosvinējusi neatkarības 20. gadadienu.
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Izvirzījusi Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku 
konfederālā grupa

San Hosē de Apartado Miera kopiena

Kolumbija vairāk nekā sešdesmit gadu ir bijusi konfliktu nomākta valsts. Kolumbija ieņem 
augstāko vietu pasaulē pārvietošanu skaita ziņā, un tajā ir viens no augstākajiem piespiedu 
pazušanas līmeņiem. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstās komitejas bēgļu 
jautājumos datiem 70 % piespiedu pazušanas gadījumu Kolumbijā notiek ar mērķi ekspropriēt 
mazos zemes īpašniekus un lauku teritoriju iedzimtos vai Kolumbijā dzīvojošo afrikāņu 
kopienas.

Civiliedzīvotāji aizvien ir galvenais Kolumbijas bruņotā konflikta upuris.

Konflikta zonas viducī „campesinos” kopiena, zemnieki, ir kļuvusi par starptautiski atzītu 
simbolu „drosmei, izturībai un sevis veltīšanai tādām augstām vērtībām kā miers un 
taisnīgums brutalitātes un posta vidē” (Noam Chomsky).

 Savas nevardarbīgās pretošanās ietvaros viņi atsakās piedalīties konfliktā, nēsāt 
ieročus vai sadarboties ar jebkādiem bruņotiem konflikta dalībniekiem, 
neraugoties uz pieredzēto spiedienu.

 Kopienas locekļi drosmīgi un miermīlīgi cīnās, lai apstiprinātu un saglabātu 
savas tiesības dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi zemē, kuru paši apstrādā.

 Pamatojoties uz tradicionāliem un ilgtspējīgiem ražošanas modeļiem, zemnieki 
strādā, lai saglabātu savas vides un pārtikas drošumu.
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 Izmantojot jaunus izglītības modeļus, viņi cīnās, lai saglabātu un attīstītu tādas 
pamatvērtības kā solidaritāte, demokrātija, taisnīgums un cieņa pret dzīvību.

Zemnieku drosme ir dārgi maksājusi: kopiena ziņo, ka no 1300  tās locekļiem 180 tikuši 
nogalināti. San Hosē de Apartado Miera kopienas locekļi pastāvīgi saskaras ar nāves 
draudiem no dažādiem Kolumbijas pilsoņu karā, kā arī šajā reģionā esošiem narkotiku un 
ieroču tirdzniecībā iesaistītiem grupējumiem. Tomēr San Hosē de Apartado kopiena savā cīņā 
par mierīgu sabiedrību nav padevusies.

Saharova balva godinās kopienas drosmi un neatlaidību, aizstāvot vispārējas cilvēktiesības.
Ņemot vērā vardarbību, šī balva kalpos par stūrakmeni kopienas izdzīvošanai un tai 
starptautiskajai atzinībai, ko zemnieki ir pelnījuši.


