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Betreft: SACHAROV-PRIJS VOOR DE VRIJHEID VAN DENKEN 2011

Bijgevoegd vindt u in alfabetische volgorde de lijst met kandidaten voor de Sacharov-prijs 
voor de vrijheid van denken 2011, alsook de redenen voor hun nominatie en een 
levensbeschrijving van hen, zoals het secretariaat die heeft ontvangen. De kandidaten zijn 
overeenkomstig het statuut van de Sacharov-prijs genomineerd door ten minste veertig leden 
van het Europees Parlement of door een fractie.
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SACHAROV-PRIJS VOOR DE VRIJHEID VAN DENKEN 2011
Door fracties en individuele leden genomineerde kandidaten 

, in alfabetische volgorde

Kandidaat Activiteit Genomineerd door

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Palestijnse arts en oprichter van de 
Daughters for Life Foundation. Hij 
heeft zijn leven gewijd aan het 
vredesvraagstuk tussen Israël en de 
Palestijnen en staat bekend als 
'magische geheime brug' tussen deze 
twee volken.

De Fractie Europese 
Conservatieven en Hervormers

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunesië), Asmaa 
Mahfouz 
(Egypte), Ahmed 
al-Zubair Ahmed 
al-Sanusi (Libië), 
Razan Zeitouneh 
(Syrië), Ali Farzat 
(Syrië) als 
vertegenwoordige
rs van de 
'Arabische Lente' 

De 'Arabische Lente' staat symbool 
voor iedereen die waardigheid, 
democratie en mensenrechten nastreeft 
in de Arabische wereld. De vreedzame 
demonstraties van burgers, 
prodemocratische activisten, 
mensenrechtenactivisten, juristen en 
journalisten werden in al deze landen 
met harde hand onderdrukt door de 
veiligheidstroepen. Het toekennen van 
de Sacharov-prijs aan de vijf 
genomineerden - Mohamed Bouazizi, 
uit Tunesië, Asmaa Mahfouz uit 
Egypte, Ahmed al-Zubair Ahmed al-
Sanusi uit Libië en Razan Zeitouneh en 
Ali Farzat uit Syrië – die bijgedragen 
hebben en nog steeds bijdragen aan 
radicale politieke veranderingen in hun 
landen, zou een bevestiging zijn van de 
solidariteit van het Parlement en van de 
steun voor hun strijd voor vrijheid, 
democratie en afschaffing van 
dictatoriale regimes.

De Fractie van de Europese 
Volkspartij
De Fractie van de Progressieve 
Alliantie van Socialisten en 
Democraten in het Europees 
Parlement 
De Fractie Alliantie van 
Liberalen en Democraten voor 
Europa
en 
De Fractie De Groenen/Vrije 
Europese Alliantie

3 Dzmitry 
Bandarenka

Wit-Russische burgerrechtenactivist en 
lid van de Wit-Russische 
journalistenorganisatie. Hij is een van 
de oprichters van het burgerinitiatief 
Charter'97 en coördinator van de 
Europese burgerrechtencampagne voor 
Wit-Rusland.

De Fractie Europese 
Conservatieven en Hervormers 
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4 Boris Pahor 

Sloveens schrijver, voorvechter van de 
vrijheid van denken, fel tegenstander 
van totalitaire regimes, verdediger van 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden en pleitbezorger van de 
rechten van minderheden en 
minderheidstalen.

Milan Zver, lid van het 
Europees Parlement, en 51 
andere leden van het EP

5

De 
Vredesgemeensch
ap van San José 
de Apartadó

Deze gemeenschap van 'campesinos' 
(kleine boeren) is internationaal het 
symbool geworden van "moed, 
veerkracht en toewijding aan de hoge 
waarden van vrede en gerechtigheid, in 
een omgeving van geweld en 
vernietiging". 

Confederale Fractie Europees 
Unitair Links/Noords Groen 
Links
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Genomineerd door de Europese Conservatieven en Hervormers

Izzeldin Abuelaish, MD, MPH, Palestijns arts en oprichter van de Daughters for Life 
Foundation. 

Abuelaish ontving een beurs om geneeskunde te studeren in Caïro (Egypte) en studeerde af 
als gynaecoloog aan het Institute of Obstetrics and Gynaecology van de University of 
London.

Van 1997 tot 2002 werkte hij als gynaecoloog in opleiding aan het Soroka University 
Hospital in Beer Sheva in Israël. Vervolgens specialiseerde hij zich in de prenatale 
geneeskunde in Italië en België en haalde hij een mastergraad volksgezondheid (Health Policy 
and Management) aan Harvard University. 

Dr. Abuelaish heeft als onderzoeker gewerkt aan het Gertner Institute in het Shebaziekenhuis 
in Tel Aviv. Hij was de eerste Palestijnse arts met een leidinggevende functie in een Israëlisch 
ziekenhuis.

Tijdens het conflict in de Gazastrook verloor hij zijn drie dochters bij een bombardement door 
het Israëlische leger. Hij raakte niet verbitterd door deze afschuwelijke tragedie en zijn inzet 
voor de mensheid verzwakte niet. Hij is nog steeds wat een Israëlische collega hem ooit 
noemde: een magische geheime brug tussen de Israëliërs en de Palestijnen.

Dr. Abuelaish is met zijn werk in Israëlische ziekenhuizen, waar hij zowel Israëliërs als 
Palestijnen behandelde, jarenlang een belangrijke figuur geweest in de Israëlisch-Palestijnse 
relatie. 

Hij is nu hoogleraar geneeskunde aan de Dalla Lana School of Public Health van de 
Universiteit van Toronto. In 2010 verscheen zijn boek 'Bruggen, geen muren' ('I shall not 
hate'). In dit boek beschrijft hij zijn leven en zijn visie op de wereld: de visie van iemand die 
op zoek blijft naar vrede. 

Met de nominatie van Izzeldin Abuelaish geven we een bemoedigende boodschap af aan de 
Palestijnen en Israëliërs, om hun vijandschap te overwinnen en samen te werken aan vrede.
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Genomineerd door de Fractie van de Europese Volkspartij, de Fractie van 
de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, de Fractie 
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa en de Fractie De 
Groenen/Vrije Europese Alliantie

'Arabische Lente', vertegenwoordigd door:

Mohamed Bouazizi (محمد البوعزیزي), echte naam Tarek Bouazizi (طارق البوعزیزي), geboren 29
maart 1984 en overleden op 4 januari 2011. Bouazizi was een Tunesische straatverkoper. Op 
17 december 2010 probeerde hij zelfmoord te plegen door zichzelf in brand te steken. Twee 
weken later overleed hij aan de gevolgen daarvan. Zijn dood vormde de aanleiding voor de 
rellen die uitmondden in de Tunesische revolutie, waarbij president Zine el-Abidine Ben Ali
de macht verloor. Vanuit Tunesië verspreidden de protesten en de revolutie zich als de 
'Arabische Lente' over andere Arabische landen.

Asmaa Mahfouz (1 februari 1985) is een van de oprichters van de Egyptische jeugdbeweging 
'6 april'. Zij sloot zich er in 2008 bij aan. Haar hartstochtelijke oproep tot vrijheid op YouTube 
werd door honderdduizenden mensen bekeken en spoorde hen aan om naar Tahrir te gaan en 
te demonstreren voor democratische hervormingen, sociale rechtvaardigheid en 
mensenrechten. Asmaa en haar familie zijn lastiggevallen en ondervraagd door de 
veiligheidstroepen en de militaire overgangsraad.

Asmaa Mahfouz: "Als je vindt dat je een man bent, ga dan met mij mee op 25 januari. 
Iedereen die zegt dat vrouwen niet moeten demonstreren omdat ze geslagen zullen worden: 
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laat je eergevoel en je manmoedigheid spreken en ga met mij mee op 25 januari."

Later in het jaar is Mahfouz gearresteerd wegens belediging van de militaire bewindvoerders, 
die ze de 'raad van honden' noemde. Ze werd aangeklaagd voor een militaire rechtbank. 
Activisten en aspirant-presidentskandidaten als Mohamed El Baradei en Ayman Nour 
protesteerden tegen het feit dat ze voor een militaire rechter werd gebracht. Na betaling van 
20 000 Egyptische pond (ongeveer 3 350 Amerikaanse dollar) werd Mahfouz op borgtocht 
vrijgelaten, nadat de militaire hoge raad de aanklachten tegen Asmaa en een andere activist, 
Loay Nagaty, had verworpen.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, 77-jarige dissident en de langst gedetineerde politieke 
gevangene van Libië. 

Zubair werd in 1970 beschuldigd van samenzwering bij een couppoging tegen kolonel 
Kadhafi. Hij heeft 31 jaar gevangengezeten, waarvan vele jaren in eenzame opsluiting. In 
augustus 2001 werd hij vrijgelaten ter gelegenheid van de 32e verjaardag van de revolutie. 

"Als de deur openging, wist ik nooit of het iemand was die mij kwam halen voor mijn 
executie", vertelde hij aan de BBC. 

"We proberen nu een nieuwe rechtsstaat op te bouwen. We zijn samen één. Tripoli is onze 
hoofdstad, Benghazi is onze stad. Het zal moeilijk zijn, na 42 jaar Kadhafi. We hebben een 
lange weg te gaan. Maar de Libische geest is er. De mensen hebben begrip. Ze kunnen 
wachten."

Zubair is binnen de rebellenregering de enige nazaat van de laatste koning van Libië, Idris al-
Sanusi.



CM\877091NL.doc 7/3 PE472.189v01-00

NL

Razan Zeitouneh is voorvechtster van mensenrechten en vrouwenrechten in Syrië. Als 
journaliste is ze een fervent verdedigster van de vrijheid van meningsuiting. Ze heeft gewerkt 
voor de mensenrechtenorganisatie en is vervolgens de blog 'Syrian Human Rights information 
link' (SHRIL) begonnen, waar regelmatig wordt ingegaan op mensenrechtenschendingen en 
verdwijningen. Ze strijdt ook voor de rechten van politieke gevangenen in Syrië. Ze probeert 
fondsen te werven voor hun verdediging en blijft in haar blog de systematische 
mensenrechtenschendingen door de Syrische autoriteiten aan de kaak stellen. Daarnaast pleit 
ze ervoor dat president Bashar Al-Assad uit zijn macht wordt ontzet en aan het Internationaal 
Strafhof wordt uitgeleverd. 

Sinds het begin van de opstand roept SHRIL de internationale gemeenschap op om actie te 
ondernemen tegen het geweld waarmee de demonstranten worden bestreden. SHRIL heeft 
ook regelmatig contact met de internationale media om verslag uit te brengen over de situatie 
en de martelingen door de Syrische autoriteiten te veroordelen. 

Op 12 mei deden de veiligheidstroepen huiszoeking bij Razan Zeitouneh en wilden ze haar 
arresteren. Ze vonden haar echter niet thuis en arresteerden haar echtgenoot, die nog steeds op 
een onbekende plaats wordt vastgehouden zonder contact met de buitenwereld. Na Wa'il Al-
Hamada werd ook zijn broer, de twintigjarige student M.Abd-al-Rahman Al-Hamada, op 30 
april gearresteerd. Beide mannen zouden worden vastgehouden om Razan Zeitouneh ertoe te 
bewegen om naar de autoriteiten te gaan. Volgens een bron van Front Line werden de 
bejaarde ouders van Razan Zeitouneh gedwongen om te vluchten om aan hun arrestatie te 
ontkomen. Razan Zeitouneh is nog steeds ondergedoken.

Ali Farzat (Hama, 22 juni 1951) is een bekende Syrische politieke cartoontekenaar. Farzat 
heeft meer dan 15 000 spotprenten getekend voor Syrische, Arabische en internationale 
kranten. Hij staat aan het hoofd van de Arabische Cartoonistenorganisatie.

Toen de Syrische protesten tegen het bewind van Bashar Al-Assad vanaf maart 2011 steeds 
sterker werden, ging Farzat steeds openlijker antiregeringscartoons maken, waarbij hij zich 
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vooral richtte op leden van de regering, in het bijzonder Al-Assad zelf. 

Op 25 augustus 2011 zou Farzat op het Umayyadplein in het centrum van Damascus uit zijn 
auto zijn getrokken door gemaskerde en gewapende mannen die waarschijnlijk deel 
uitmaakten van de veiligheidstroepen en een proregeringsmilitie. Hij werd in elkaar geslagen 
en langs de weg naar het vliegtuig uit de auto gegooid. Voorbijgangers vonden hem daar en 
brachten hem naar het ziekenhuis. Volgens een van zijn familieleden hadden de 
veiligheidstroepen het vooral voorzien op zijn handen. Allebei zijn handen werden gebroken 
en Farzat kreeg te horen dat dit "slechts een waarschuwing" was. Zijn broer As'aad zegt echter 
dat Farzat rond vijf uur 's ochtends door vijf gewapende mannen is ontvoerd uit zijn huis, die 
hem hebben gemolesteerd en vervolgens naar het vliegveld hebben gebracht. De mannen 
waarschuwden hem om "de leiders van Syrië niet te hekelen". De Local Coordination 
Committee (LCC) - een groep activisten die de opstand in Syrië vertegenwoordigt -
verklaarde dat zijn koffer met tekeningen door zijn belagers werd geconfisqueerd. 

In reactie op het nieuws van Farzats marteling hebben Syrische oppositieleden hun woede 
geuit en hebben internetactivisten uit solidariteit hun Facebookprofielfoto vervangen door een 
foto van Farzat in het ziekenhuis. Het incident leidde tot een golf van solidariteit bij 
cartoonisten in de Arabische wereld en daarbuiten. De Verenigde Staten hebben de actie 
veroordeeld als 'doelbewust en wreed'. Volgens de BBC-analist voor de Arabische wereld 
bewijst de aanval op Farzat dat de Syrische autoriteiten dissidente meningen op geen enkele 
wijze tolereren.

Genomineerd door de Europese Conservatieven en Hervormers

Dzmitry Bandarenka is burgerrechtenactivist en lid van de Wit-Russische 
journalistenorganisatie. Hij is een van de oprichters van het burgerinitiatief Charter'97 en 
coördinator van de Europese burgerrechtencampagne voor Wit-Rusland. In 1995 en 1996 was 
Bandarenka verslaggever voor de onafhankelijke radiozender Radio 101.2 FM, die later door 
de autoriteiten uit de lucht werd gehaald. 

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2010 was hij afgevaardigde voor de 
oppositiekandidaat Andrei Sannikau.

Nadat hij op 19 december 2010 - de dag van de presidentsverkiezingen - de prodemocratische 
protestactie in Minsk had bijgewoond, werd Bandarenka de volgende avond geslagen en 
gearresteerd en naar een KGB-gevangenis gebracht. Eind december werd hem op basis van 
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artikel 293, lid 1, van het wetboek van strafrecht deelname aan en organisatie van 
massabetogingen ten laste gelegd. Op 27 april werd hij veroordeeld tot twee jaar strafkolonie. 

Op 17 augustus werd Bandarenka ontslagen uit Ziekenhuis nr. 5 in Minsk, waar hij was 
behandeld aan zware verwondingen aan zijn ruggengraat. Hij werd naar de gevangenis van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Valadarskistraat gebracht. Als politiek 
gevangene wordt hij binnenkort teruggestuurd naar strafkolonie nr. 15 in Mahilou, om zijn 
straf verder uit te dienen. Hij heeft zijn leven en zijn gezondheid op het spel gezet voor zijn 
ideaal van een vrij Wit-Rusland en heeft in gevangenschap een onmenselijke en vernederende 
behandeling moeten ondergaan. 
Als Dzmitry Bandarenka de Sacharov-prijs zou krijgen, zou dat een erkenning zijn voor zijn 
moed en zijn vastberaden strijd voor de vrijheid. De situatie in Wit-Rusland vereist een 
structurele wijziging in de strategie en tactiek van de internationale gemeenschap om het 
onderdrukkende en ondemocratische bewind aan de orde te stellen. De Sacharov-prijs zou een 
duidelijk en bemoedigend signaal zijn voor de burgers van Wit-Rusland, een land waar de 
onderdrukking zo sterk is dat één uiting van een dissidente mening over de regering al tot 
gevangenisstraf kan leiden.

Genomineerd door Milan Zver, lid van het Europees Parlement, en 51 
andere leden van het EP

Boris Pahor (geboren op 26 augustus 1913) is een Sloveens schrijver, voorvechter van de 
vrijheid van denken, fel tegenstander van totalitaire regimes, verdediger van mensenrechten 
en fundamentele vrijheden en pleitbezorger van de rechten van minderheden en 
minderheidstalen. Pahor heeft de Sloveense nationaliteit, maar is Sloveens en Italiaans 
staatsburger. Hij is lid van de Sloveense minderheid en woont in de regio Triest in Italië.

Pahor is in 2009 genomineerd voor de Nobelprijs voor de literatuur. 

Deze 98-jarige schrijver wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke nog levende 
Sloveense auteurs. Hij schrijft in het Sloveens, Italiaans en Frans en heeft veel prestigieuze 
prijzen gewonnen voor zijn werk en zijn inzet voor de mensheid, waaronder de Franse 
Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en de Chevalier de la Légion d'honneur, de Duitse 
Bestenliste-prijs en het Cross of Honor for Science and Art, First Class van de Oostenrijkse 
regering. 
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Pahor overleefde een concentratiekamp en heeft zich altijd fel verzet tegen het fascistische 
regime in Italië. Zijn ervaringen in het concentratiekamp werden de belangrijkste 
inspiratiebron voor zijn werk, dat vaak vergeleken wordt met dat van Primo Levi, Imre 
Kertesz en Jorge Semprún. 

Hij was een belangrijke tegenstander van het communistische regime in Joegoslavië. Hij was 
medeoprichter van het tijdschrift Zaliv ('de baai'), waarin hij het 'traditionele democratische 
pluralisme' verdedigde tegenover het totalitaire cultuurbeleid in communistisch Joegoslavië. 
Het communistische regime in Slovenië beschouwde Pahor als een potentieel subversieve 
figuur. 

Toen Slovenië onafhankelijk werd van Joegoslavië, werd Pahor door de nieuwe 
democratische regering gerehabiliteerd en geëerd als groot denker. Ze compenseerden hem zo 
voor het leed dat hem in het verleden was aangedaan. Pahor is de personificatie van het 
geweten van het jonge land Slovenië, dat onlangs twintig jaar onafhankelijkheid heeft 
gevierd.

Genomineerd door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords 
Groen Links

De Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

In Colombia speelt al meer dan zestig jaar een conflict. Het land heeft het grootste aantal 
ontheemden in de wereld en een van de hoogste aantallen verdwijningen. Volgens de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen is zeventig procent van alle 
verdwijningen in Colombia het gevolg van onteigening van kleine grondeigenaren en 
autochtone of Afro-Colombiaanse landbouwgemeenschappen. 

De burgerbevolking blijft het voornaamste slachtoffer van het gewapende conflict in 
Colombia.
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Midden in een conflictzone is een gemeenschap van 'campesinos', kleine boeren, 
internationaal het symbool geworden van "moed, veerkracht en toewijding aan de hoge 
waarden van vrede en gerechtigheid, in een omgeving van geweld en vernietiging" (Noam 
Chomsky). 

 In het kader van hun geweldloos verzet weigeren zij deel te nemen aan het conflict, 
wapens te dragen of samen te werken met gewapende organisaties, in weerwil van de 
druk waaraan ze blootgesteld zijn.

 De leden van de gemeenschap strijden moedig en vreedzaam om hun recht te 
heroveren en te behouden op een normaal leven op het land dat zij bewerken.

 De boeren werken volgens traditionele en duurzame productiemethoden om hun 
omgeving en hun voedsel veilig te houden. 

 Ze gebruiken nieuwe vormen van onderwijs en strijden voor het behoud en de 
ontwikkeling van hun kernwaarden, zoals solidariteit, democratie, oprechtheid en 
respect voor het leven.

Hun moed heeft grote offers geëist: de gemeenschap geeft aan dat 180 van de 1 300 leden zijn 
omgebracht. De leden van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó staan continu 
bloot aan doodsbedreigingen van de verschillende groeperingen die betrokken zijn bij de 
Colombiaanse burgeroorlog en bij de handel in drugs en wapens in deze regio. Desondanks 
heeft de gemeenschap van San José de Apartadó haar strijd voor een vreedzame samenleving 
niet opgegeven.

De Sacharov-prijs zal een eerbetoon zijn aan de moed en de volhardendheid van de 
gemeenschap voor de verdediging van de universele rechten van de mens. In het licht van het 
geweld zal de prijs een bouwsteen zijn voor de overleving van de gemeenschap en voor alle 
internationale erkenning die zij verdienen. 


