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NAGRODA IM. SACHAROWA NA RZECZ WOLNOŚCI 
MYŚLI 2011

Kandydaci zgłoszeni 
przez grupy polityczne oraz przez posłów w porządku alfabetycznym

Kandydat Działalność Zgłaszające osoby lub grupy

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Palestyński lekarz i założyciel Fundacji 
Córki dla Życia. Poświęcił swoje życie 
pracy na rzecz pokoju pomiędzy 
Palestyńczykami a Izraelczykami. 
Często mówi się o nim jako
o „magicznym łączniku” pomiędzy 
tymi dwoma narodami.

Europejscy Konserwatyści
i Reformatorzy

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunezja), Asmaa 
Mahfouz (Egipt), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi 
(Libia), Razan 
Zaitouneh (Syria) 
oraz Ali Farzat 
(Syria) jako 
działacze 
związani
z Arabską Wiosną 
Ludów 

Arabska Wiosna Ludów jest symbolem 
dla tych wszystkich, którzy pragną 
godności, demokracji i praw 
podstawowych w świecie arabskim. 
Pokojowe demonstracje mobilizujące 
wszystkich obywateli, działaczy na 
rzecz demokracji, obrońców praw 
człowieka, prawników i dziennikarzy 
spotkały się z brutalnymi represjami ze 
strony sił bezpieczeństwa we 
wszystkich tych krajach. Przyznanie 
Nagrody im. Sacharowa tym pięciu 
nominowanym – Mohamedowi 
Bouaziziemu z Tunezji, Asmie 
Mahfouz z Egiptu, Ahmedowi al-
Zubairowi Ahmedowi al-Sanusiemu
z Libii oraz Razan Zaitouneh i Alemu 
Farzatowi z Syrii – którzy przyczynili 
się i nadal przyczyniają do radykalnych 
zmian politycznych w swoich krajach, 
byłoby ponownym wyrazem 
solidarności i poparcia Parlamentu 
Europejskiego dla ich walki o wolność, 
demokrację i obalenie reżimów 
autorytarnych.

Grupa Europejskiej Partii 
Ludowej
Grupa Postępowego Sojuszu 
Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim
Grupa Porozumienia 
Liberałów i Demokratów na 
rzecz Europy
oraz 
Grupa Zielonych / Wolne 
Przymierze Europejskie
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3 Źmicier
Bandarenka

Działacz białoruskiej opozycji
i członek Białoruskiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy. Jeden
z założycieli organizacji Karta’97
i koordynator kampanii obywatelskiej 
„Europejska Białoruś”.

Europejscy Konserwatyści
i Reformatorzy

4 Boris Pahor 

Słoweński pisarz znany ze swojego 
zaangażowania w walkę o wolność 
myśli i zdecydowany oponent reżimów 
totalitarnych. Obrońca praw człowieka
i praw podstawowych, żarliwy 
orędownik praw mniejszości 
narodowych i ich języków.

Słoweński poseł Milan ZVER
i 51 innych deputowanych

5

Pokojowe 
Stowarzyszenie 
San José de 
Apartadó

To kolumbijskie stowarzyszenie 
„campesinos”, czyli mieszkańców 
wiosek, stało się symbolem odwagi, 
wytrwałości i poświęcenia na rzecz 
pokoju i sprawiedliwości w świecie 
brutalności i zniszczenia.

Konfederacyjna Grupa 
Zjednoczonej Lewicy 
Europejskiej / Nordycka 
Zielona Lewica
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Kandydat zgłoszony przez Grupę Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów

Izzeldin Abuelaish, doktor medycyny, magister zdrowia publicznego, palestyński lekarz
i założyciel Fundacji Córki dla Życia.

Izzeldin Abuelaish otrzymał stypendium na studia medyczne w Kairze, a następnie uzyskał 
dyplom z zakresu położnictwa i ginekologii w Instytucie Położnictwa i Ginekologii
Uniwersytetu w Londynie.

W latach 1997–2002 odbył staż specjalizacyjny na wydziale położnictwa i ginekologii na 
uniwersytecie Centrum Medycznego Soroka w izraelskim mieście Beer Szewa. Następnie 
zdobył dodatkową specjalizację z medycyny płodowej we Włoszech i Belgii, a później 
uzyskał tytuł magistra zdrowia publicznego (polityka zdrowotna i zarządzanie zdrowiem) na 
Uniwersytecie Harvarda.

Doktor Izzeldin Abuelaish pracował jako pracownik naukowy w Instytucie Gertnera przy 
szpitalu Sheba w Tel Awiwie i był pierwszym palestyńskim lekarzem, który został 
pracownikiem izraelskiego szpitala.

Podczas ostrzału przeprowadzonego przez Siły Obronne Izraela w trakcie operacji „Płynny 
Ołów” stracił trzy córki. Ta przerażająca tragedia nie zobojętniła Abuelaisha na losy innych 
ludzi ani też nie osłabiła jego postanowienia, aby działać dla dobra ludzkości. Nadal jest 
„magicznym łącznikiem” między Izraelczykami a Palestyńczykami, jak scharakteryzował go
jeden z jego izraelskich współpracowników.

Od lat dr Izzeldin Abuelaish jest ważną postacią w stosunkach izraelsko-palestyńskich dzięki 
swojej pracy w izraelskich szpitalach oraz niesieniu pomocy izraelskim i palestyńskim 
pacjentom.

Doktor Izzeldin Abuelaish jest profesorem medycyny w Dalla Lana School of Public Health
na Uniwersytecie w Toronto. W 2010 roku opublikował książkę pod tytułem „I shall not hate” 
(dosł. „Nie będę nienawidził”). W książce tej opisuje historię swojego życia oraz 
światopogląd człowieka, który pomimo przeciwności walczy o pokój.

Poprzez nominację doktora Izzeldina Abuelaisha możemy przekazać przesłanie zachęcające 
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Palestyńczyków i Izraelczyków do przezwyciężenia wrogości i podjęcia współpracy na rzecz 
pokoju.
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Kandydaci zgłoszeni przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej, Grupę 
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie 
Europejskim, Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz 
Europy oraz Grupę Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Arabska Wiosna Ludów reprezentowana przez następujące osoby:

Mohamed Bouazizi (محمد البوعزیزي), prawdziwe imię i nazwisko Tarek Bouazizi ( طارق
ur. 29 – (البوعزیزي marca 1984 r., zm. 4 stycznia 2011 r. – był tunezyjskim obwoźnym 
sprzedawcą. Dnia 17 grudnia 2010 r. dokonał na znak protestu samobójczej próby 
samospalenia, która doprowadziła do jego śmierci dwa tygodnie później. Ta ofiara stała się 
zarzewiem zamieszek, które przyczyniły się do wybuchu rewolucji w Tunezji, prowadzącej 
do obalenia prezydenta Zinego el-Abidinego Bena Alego, a pośrednio bez wątpienia także do 
wywołania protestów i zamieszek w innych krajach arabskich, znanych jako Arabska Wiosna 
Ludów.

Asmaa Mahfouz (ur. 1 lutego 1985 r.) jest jedną z założycielek egipskiego ruchu 
młodzieżowego o nazwie „6 Kwietnia”, do którego przyłączyła się w 2008 roku. Jej szczery 
apel na rzecz wolności, zarejestrowany dnia 18 stycznia i zamieszczony na portalu YouTube, 
obejrzały setki tysięcy osób. Dzięki niemu na placu Tahrir zgromadziły się rzesze ludzi 
domagających się reform demokratycznych, sprawiedliwości społecznej i praw 
podstawowych. Asmaa i członkowie jej rodziny byli nękani i przesłuchiwani przez siły 
bezpieczeństwa i radę wojskową. 
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Asmaa Mahfouz: Jeżeli uważacie siebie za mężczyzn, pójdźcie wraz ze mną 25 stycznia. 
Ktokolwiek twierdzi, że kobiety nie powinny chodzić na demonstracje, ponieważ mogą zostać 
pobite, niech wykaże się odrobiną honoru i męstwa i pójdzie wraz ze mną 25 stycznia.

W 2011 roku Asmaa Mahfouz została aresztowana za zniesławienie egipskich dowódców 
wojskowych, których nazwała „radą psów”. Jej sprawa została przekazana do sądu 
wojskowego, co skłoniło działaczy, a także kandydatów na urząd prezydenta, Mohameda 
ElBaradeia i Aymana Noura, aby zaprotestować przeciwko oskarżeniu jej przez sąd 
wojskowy. Asmaa Mahfouz została zwolniona za kaucją w wysokości 20 000 funtów 
egipskich, czyli ok. 3350 dolarów. Po wycofaniu zarzutów przez Najwyższą Radę Sił 
Zbrojnych Asmaa i inny działacz, Loay Nagaty, zostali zwolnieni.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, 77-letni dysydent, libijski „więzień sumienia” 
najdłużej odbywający wyrok. 

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi został oskarżony o próbę zamachu stanu przeciwko 
pułkownikowi Kadafiemu w 1970 roku i spędził 31 lat w więzieniu – wiele z nich w izolatce. 
Został zwolniony w sierpniu 2001 r., z okazji 32. rocznicy rewolucji.

Za każdym razem, kiedy otwierały się drzwi, myślałem, że to będzie ktoś, kto zaprowadzi mnie 
na egzekucję – powiedział stacji BBC.

– Teraz staramy się zbudować nowe państwo pod rządami prawa. Jesteśmy zjednoczeni. 
Trypolis jest naszą stolicą, a Bengazi jest naszym miastem. Będzie nam trudno po 42 latach 
rządów Kadafiego. Będzie to długo trwało. Ale duch w Libijczykach nie słabnie. Ludzie 
rozumieją. Mogą poczekać.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi jest jedynym potomkiem ostatniego króla Libii, Idrisa al-
Sanusiego, wśród przywódców rebelii.
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Razan Zaitouneh jest obrończynią praw człowieka i spraw kobiet w Syrii. Jako dziennikarka 
żarliwie broni poszanowania wolności wypowiedzi. Współpracowała ze stowarzyszeniem 
praw człowieka i założyła blog o nazwie „Syrian Human Rights information link” (SHRIL),
w którym informuje o niepokojących naruszeniach praw człowieka oraz przypadkach 
zaginięć. Razan Zaitouneh walczy o obronę praw więźniów politycznych w Syrii, zbierając 
fundusze na zapewnienie im obrony oraz potępiając na swoim blogu systematyczne łamanie 
praw człowieka przez władze syryjskie. Ponadto twierdzi, że prezydent Baszar al-Assad 
powinien zostać zwolniony ze swoich obowiązków i postawiony przed Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym. 

Od samego początku wydarzeń, do których doszło w Syrii, na łamach blogu SHRIL 
apelowano do społeczności międzynarodowej o zareagowanie na przemoc doświadczaną 
przez demonstrantów i utrzymywano stały kontakt z międzynarodowymi mediami, aby 
informować o aktualnej sytuacji i potępiać akty tortur popełniane przez władze syryjskie. 

Dnia 12 maja dom Razan Zaitouneh został przeszukany przez siły bezpieczeństwa, które 
chciały ją aresztować. Razan nie znaleziono, ale aresztowano jej męża, który nadal jest 
przetrzymywany w odosobnieniu w nieznanym miejscu. Po aresztowaniu Wa' il Al-Hamada, 
dnia 30 kwietnia nastąpiło aresztowanie jego brata M. Abd-al-Rahmana Al-Hamada, 20-
letniego studenta. Obaj mężczyźni są przetrzymywani w celu zmuszenia Razan Zaitouneh do 
oddania się w ręce władz. Według Front Line będący w podeszłym wieku rodzice Razan 
Zaitouneh byli zmuszeni do ucieczki, aby uniknąć aresztowania. Razan Zaitouneh do dziś 
przebywa w ukryciu.
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Ali Farzat (ur. 22 czerwca 1951 r. w Hamie) jest znanym syryjskim rysownikiem 
politycznym. Opubl ikował  ponad 15 000 karykatur w syryjskich, arabskich
i międzynarodowych gazetach. Pełni funkcję szefa Stowarzyszenia Arabskich Rysowników.

W czasie syryjskiego powstania, które rozpoczęło się w marcu 2011 r. przeciwko panowaniu 
Baszara al-Assada, Ali Farzat w sposób bardziej bezpośredni wypowiadał się przeciwko 
reżimowi w swoich rysunkach, skierowanych w szczególności przeciwko osobistościom 
rządowym, głównie przeciwko prezydentowi Baszarowi al-Assadowi. 

W dniu 25 sierpnia 2011 r. Ali Farzat został najprawdopodobniej wyciągnięty ze swojego 
samochodu na placu Umajjadów w centrum Damaszku przez zamaskowanych i uzbrojonych 
mężczyzn, których uważa się za członków sił bezpieczeństwa lub milicji popierającej władzę. 
Został wtedy poważnie pobity i wyrzucony na pobocze drogi, gdzie znalazł go przechodzień
i zabrał do szpitala. Według jednego z krewnych Alego Farzata siły bezpieczeństwa 
skoncentrowały się na rękach Farzata – obie złamano. Ofierze powiedziano, że było to „tylko 
ostrzeżenie”. Z drugiej strony brat Alego Farzata twierdzi, że został on porwany ze swojego 
domu około godz. 5.00 nad ranem przez pięciu uzbrojonych bandytów, a następnie – po 
brutalnym pobiciu – zabrany na drogę przy lotnisku. Napastnicy ostrzegli go, aby „nie 
naśmiewał się z przywódców Syrii”. Lokalny Komitet Koordynacyjny, tj. grupa działaczy 
reprezentująca rebelię w Syrii, stwierdził, że teczka Farzata i rysunki, które się w niej 
znajdowały, zostały skonfiskowane przez napastników. 

W odpowiedzi na wiadomość o straszliwym doświadczeniu, jakie spotkało Alego Farzata, 
członkowie syryjskiej opozycji wyrazili oburzenie, a kilku aktywistów internetowych na znak 
solidarności z rysownikiem zmieniło swój awatar w serwisie Facebook na zdjęcie 
przedstawiające hospitalizowanego Alego Farzata. Incydent spotkał się z licznymi wyrazami 
solidarności ze strony rysowników ze świata arabskiego i ze społeczności międzynarodowej. 
Stany Zjednoczone potępiły ataki, nazywając je „ukierunkowanymi i brutalnymi”. Według 
analityka BBC do spraw arabskich pobicie Alego Farzata jest znakiem, iż tolerancja władz 
syryjskich dla sprzeciwu jest bliska zeru.
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Kandydat zgłoszony przez Grupę Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów

Źmicier Bandarenka jest działaczem białoruskiej opozycji i członkiem Białoruskiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy. Jest też jednym z założycieli organizacji Karta’97
i koordynatorem kampanii obywatelskiej „Europejska Białoruś”. W latach 1995 i 1996 
Źmicier był dziennikarzem niezależnej stacji Radio 101.2 FM, która później została 
zamknięta przez władze.

Podczas kampanii prezydenckiej w 2010 r. był pełnomocnikiem kandydata opozycji Andrieja 
Sannikaua.

Po wzięciu udziału w prodemokratycznej demonstracji w Mińsku, która odbyła się w dniu 
wyborów prezydenckich, 19 grudnia 2010 r., następnego wieczoru Źmicier Bandarenka został 
pobity, aresztowany i przewieziony do ośrodka zatrzymań KGB. Pod koniec grudnia został 
oskarżony o udział w masowych zamieszkach i ich organizowanie na podstawie art. 293 ust. 1 
Kodeksu karnego. Dnia 27 kwietnia został skazany na 2 lata w kolonii karnej. 

Dnia 17 sierpnia Źmicier Bandarenka został zwolniony ze szpitala nr 5 w Mińsku po ciężkiej 
operacji kręgosłupa i odesłany do aresztu w placówce karnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przy ulicy Valadarski. Więzień polityczny zostanie wkrótce przewieziony do 
kolonii karnej nr 15 w Mohylewie w celu odbycia reszty kary. Źmicier Bandarenka narażał 
życie i zdrowie, aby spełnił się sen o wolnej Białorusi, a jako aresztowany padł ofiarą 
nieludzkiego i poniżającego traktowania. 

Przyznanie Nagrody im. Sacharowa Źmicierowi Bandarence stanowiłoby wyraz uznania dla 
jego odwagi i wytrwałości w walce o wolność. Sytuacja na Białorusi wymaga systemowych 
zmian w strategiach i taktykach społeczności międzynarodowej mających na celu rozwiązanie 
problemu represyjnej polityki niedemokratycznego reżimu panującego na Białorusi. Nagroda 
im. Sacharowa byłaby niewątpliwie bardzo widocznym znakiem wsparcia dla obywateli 
Białorusi – kraju tak represjonowanego, że słowo wypowiedziane przeciwko rządowi może 
zaprowadzić człowieka do więzienia.
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Kandydat zgłoszony przez słoweńskiego posła Milana ZVERA oraz 51 
innych deputowanych

Boris Pahor (ur. 26 sierpnia 1913 r.) jest słoweńskim pisarzem znanym ze swojego 
zaangażowania w walkę o wolność myśli i sprzeciw wobec reżimów totalitarnych. Jest 
żarliwym obrońcą praw człowieka i praw podstawowych, silnie opowiadającym się za 
prawami dla mniejszości narodowych i ich języków. Boris Pahor jest Słoweńcem, ale ma 
zarówno obywatelstwo Słowenii, jak i Włoch. Jest też członkiem słoweńskiej mniejszości 
narodowej i mieszka w prowincji Triest we Włoszech.

W 2009 r. Boris Pahor został nominowany do literackiej Nagrody Nobla.

Ten 98-letni pisarz jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych słoweńskich autorów. 
Pisze w języku słoweńskim, włoskim i francuskim. Był laureatem wielu prestiżowych nagród
w dziedzinie literatury i za jego wkład na rzecz ludzkości, między innymi francuskiej nagrody 
Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres i Chevalier de la Légion d’honneur, niemieckiej 
nagrody Bestenliste. Otrzymał również Krzyż Honoru pierwszego stopnia za osiągnięcia
w dziedzinie nauki i sztuki od rządu austriackiego.

Boris Pahor przeżył obóz koncentracyjny i zawsze był zdecydowanie przeciwny reżimowi 
faszystowskiemu we Włoszech. Doświadczenia z obozu koncentracyjnego stały się główną 
inspiracją jego literatury, często porównywanej z tekstami Prima Leviego, Imrego Kertesza
czy Jorgego Semprúna. 

Był zdecydowanym przeciwnikiem reżimu komunistycznego w Jugosławii. Jest 
współzałożycielem magazynu Zaliv („Zatoka”), w którym bronił „tradycyjnego 
demokratycznego pluralizmu” przeciwko totalitarnej polityce kulturalnej komunistycznej 
Jugosławii. Słoweński reżim komunistyczny widział w Borisie Pahorze postać potencjalnie 
wywrotową.

Kiedy Słowenia uniezależniła się od Jugosławii, nowo utworzony rząd demokratyczny 
zrehabilitował i uhonorował Borisa jako myśliciela, wynagradzając mu tym samym cierpienia 
doświadczone w przeszłości. Boris Pahor jest uosobieniem sumienia młodego kraju, jakim 
jest Słowenia, która właśnie obchodzi 20-lecie swojej niepodległości.
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Kandydat zgłoszony przez Konfederacyjną Grupę Zjednoczonej Lewicy 
Europejskiej / Nordycką Zieloną Lewicę

Pokojowe Stowarzyszenie San José de Apartadó

Od ponad 60 lat Kolumbia znajduje się w stanie walki. Kraj ten zajmuje pierwsze miejsce
w świecie pod względem przymusowych przesiedleń, a także wykazuje jeden z najwyższych 
wskaźników zaginięć. Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców 70% zaginięć
w Kolumbii następuje w celu wywłaszczenia małych właścicieli ziemskich i rdzennych lub 
afrokolumbijskich społeczności wiejskich. 

Główną ofiarą konfliktów zbrojnych w Kolumbii pozostaje ludność cywilna.

W środku całego tego konfliktu kolumbijskie stowarzyszenie „campesinos”, czyli 
mieszkańców wiosek, stało się symbolem „odwagi, wytrwałości i oddania na rzecz pokoju
i sprawiedliwości w świecie brutalności i zniszczenia” (Noam Chomsky).

 W ramach oporu bez przemocy odmawiają oni wzięcia udziału w konflikcie, 
noszenia broni i współpracy z którąkolwiek ze zbrojnych stron konfliktu 
pomimo wywieranej na nich presji.

 Członkowie tej społeczności odważnie i pokojowo walczą o zapewnienie
i utrzymanie swojego prawa do godnego życia na ziemi, którą uprawiają.

 Opierając się na tradycyjnym modelu produkcji zgodnym z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, chłopi starają się ochronić swoje środowisko
i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. 

 Dzięki nowym modelom edukacji walczą o zachowanie i rozwój podstawowych 
wartości, takich jak solidarność, demokracja, prawdomówność i szacunek dla 
życia. 
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Zapłacili drogo za swoją odwagę: stowarzyszenie twierdzi, że spośród 1300 członków 180 
zostało zabitych. Członkom Pokojowego Stowarzyszenia San José de Apartadó ciągle grozi 
śmierć z rąk przedstawicieli różnych grup zaangażowanych w wojnę domową oraz handel 
narkotykami i bronią w Kolumbii i całym regionie. Niemniej jednak Pokojowe 
Stowarzyszenie San José de Apartadó nie ustaje w walce o życie w pokoju.

Nagroda im. Sacharowa uhonoruje odwagę i wytrwałość tej społeczności w obronie 
uniwersalnych praw człowieka. W obliczu przemocy nagroda ta będzie podstawą do 
przetrwania tej społeczności oraz dowodem międzynarodowego uznania, na jakie ona 
zasługuje.


