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PRÉMIO SAKHAROV PARA A LIBERDADE DE
PENSAMENTO 2011

Candidatos propostos por grupos políticos ou deputados a título individual,
por ordem alfabética

Candidato Actividade Nomeação proposta por

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Médico palestiniano e fundador da 
Fundação Filhas para a Vida. Tem 
dedicado a sua vida à paz entre Israel e 
a Palestina, sendo conhecido como uma 
"ponte mágica e secreta" entre os dois 
povos.

Grupo dos Conservadores e 
Reformistas Europeus 

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunísia), Asmaa 
Mahfouz (Egipto), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi 
(Líbia), Razan 
Zaitouneh (Síria)
e Ali Farzat 
(Síria), em nome 
da "Primavera 
Árabe"

A "Primavera Árabe" é um símbolo 
para todos os que defendem a 
dignidade, a democracia e os direitos 
fundamentais no mundo árabe. As 
manifestações pacíficas, que 
mobilizaram todo o tipo de cidadãos, 
activistas pró-democracia, defensores 
dos Direitos do Homem, advogados e 
jornalistas, enfrentaram a repressão 
brutal das forças de segurança do 
regime vigente em todos estes países. 
A atribuição do Prémio Sakharov aos 
cinco nomeados - Mohamed Bouazizi, 
(Tunísia), Asmaa Mahfouz (Egipto) 
Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi 
(Líbia) e Razan Zaitouneh e Ali Farzat 
(Síria) -, os quais têm contribuído para 
alterações políticas radicais nos seus 
países, reforçaria a solidariedade e o 
firme apoio do Parlamento Europeu à 
sua luta pela liberdade, pela 
democracia e pelo fim dos regimes 
autoritários.

Grupo do Partido Popular 
Europeu
Grupo da Aliança Progressista 
dos Socialistas e Democratas 
no Parlamento Europeu
Grupo da Aliança dos 
Democratas e Liberais pela 
Europa
e
Grupo dos Verdes/Aliança 
Livre Europeia
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3 Dzmitry 
Bandarenka

Activista civil bielorrusso e membro da 
Associação de Jornalistas bielorrussa. 
Foi um dos fundadores da iniciativa 
civil para a transição democrática 
Carta'97 e coordenador da campanha 
civil da Bielorrússia que defende a 
adesão do país à União Europeia.

Grupo dos Conservadores e 
Reformistas Europeus

4 Boris Pahor 

Escritor esloveno, é um combatente 
pela liberdade de pensamento, um 
firme opositor aos regimes totalitários, 
um defensor dos Direitos do Homem e 
das liberdades fundamentais e um 
grande advogado dos direitos das 
minorias e das línguas minoritárias.

Milan ZVER e mais 
51 deputados ao Parlamento 
Europeu

5
Comunidade de 
Paz de San José 
de Apartadó

Esta comunidade de campesinos
(camponeses) colombianos é um 
símbolo internacionalmente 
reconhecido de coragem, resiliência e 
dedicação aos valores da paz e da 
justiça, num ambiente de brutalidade e 
destruição.

Grupo Confederal da Esquerda 
Unitária Europeia/Esquerda 
Nórdica Verde



PE472.189v01-00 4/12 CM\877091PT.doc

PT

Nomeação proposta pelo Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus

Izzeldin Abuelaish, Mestre em Saúde Pública, é um médico palestiniano e fundador da 
Fundação Filhas para a Vida.

Abuelaish recebeu uma bolsa para estudar Medicina no Cairo, no Egipto. Seguidamente, 
diplomou-se em Obstetrícia e Ginecologia, no Instituto de Obstetrícia e Ginecologia da 
Universidade de Londres.

Entre 1997 e 2002, concluiu um internato em Obstetrícia/Ginecologia, no hospital da 
Universidade Soroka, em Beer Sheva, Israel, uma subespecialidade em Medicina Fetal em
Itália e na Bélgica e, por fim, um mestrado em Saúde Pública (Política e Gestão da Saúde) na 
Universidade de Harvard.

Abuelaish trabalhou como investigador no Instituto Gertner do Hospital Sheba, em Telavive,
e foi o primeiro médico palestiniano a entrar nos quadros de um hospital israelita.

Durante a Operação Chumbo Fundido, perdeu as suas três filhas num bombardeamento 
israelita. Esta terrível tragédia não empederniu o coração de Abuelaish, nem enfraqueceu a
sua acção determinada em prol da humanidade. Segundo um colega israelita, continua a viver 
de forma discreta, servindo de ponte mágica e secreta entre israelitas e palestinianos.

Trabalhando em hospitais israelitas e tratando pacientes israelitas e palestinianos, Abuelaish é, 
desde há anos, uma figura importante nas relações entre os dois povos.

Neste momento, Izzeldin Abuelaish é Professor Associado de Medicina na Escola de Saúde 
Pública Dalla Lana da Universidade de Toronto. Em 2010, publicou o livro I Shall Not Hate
("Não Odiarei"), no qual partilha as suas experiências de vida e a mundovisão de alguém que 
continua a demandar a paz.

Com a nomeação de Izzeldin Abuelaish, estamos a enviar uma mensagem que visa incentivar
Palestinianos e Israelitas a superarem as suas hostilidades e a trabalharem em conjunto para 
alcançar a paz.
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Nomeação proposta pelo Grupo do Partido Popular Europeu, pelo Grupo 
da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento 
Europeu, pelo Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa e 
pelo Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia

A "Primavera Árabe" é representada por

Mohamed Bouazizi ( البوعزیزيمحمد  ), cujo verdadeiro nome era Tarek Bouazizi ( طارق
nasceu em ,(البوعزیزي 29 de Março de 1984 e morreu em 4 de Janeiro de 2011. Era um 
vendedor ambulante tunisino, cuja tentativa de suicídio por imolação, a 17 de Dezembro de 
2010, que conduziria ao seu falecimento duas semanas mais tarde, esteve na origem dos 
motins que despoletaram a revolução tunisina e o consequente derrube do Presidente Zine 
el-Abidine Ben Ali, bem como, indubitavelmente, e por alastramento, manifestações e
revoluções noutros países árabes, conhecidas pela designação de "Primavera Árabe".

Asmaa Mahfouz (1 de Fevereiro de 1985) está no grupo dos fundadores do movimento 
juvenil egípcio denominado "6 de Abril", ao qual aderiu em 2008. O seu pungente apelo à 
liberdade, gravado em 18 de Janeiro e colocado no YouTube, foi visto por centenas de 
milhares de pessoas e levou-as à Praça Tahrir, para aí pedirem reformas democráticas, justiça 
social e direitos fundamentais. Asmaa e a sua família foram alvo de perseguições e 
interrogatórios por parte das forças de segurança e do conselho militar.

Asmaa Mahfouz: "Se pensas que és homem, vem comigo no dia 25 de Janeiro. Se alguém 
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disser que as mulheres não devem ir às manifestações porque serão castigadas, deixa-o ter 
alguma honra e ser homem. Ele que venha comigo no dia 25 de Janeiro."

Mais tarde, em 2011, Mahfouz foi detida sob a acusação de difamação dos dirigentes militares 
egípcios, por ela apelidados de "conselho de cães". Foi feita presente a um tribunal militar, o 
que levou activistas e candidatos à presidência, como Mohamed ElBaradei e Ayman Nour, a 
protestarem contra o facto de Mahfouz ser julgada por um tribunal militar. Mahfouz foi 
libertada sob uma fiança de 20 000 libras egípcias, o equivalente a cerca de 3 350 dólares 
americanos. Posteriormente, o Conselho Supremo das Forças Armadas foi dissolvido e as 
acusações contra Asmaa Mahfouz e outro activista, Loay Nagaty, foram retiradas.

Dissidente com 77 anos de idade, Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi foi o "prisioneiro de 
consciência" com mais tempo de detenção na Líbia. 

Em 1970, foi acusado de conspiração numa tentativa de golpe contra o Coronel Kadhafi e 
passou 31 anos na prisão, muitos deles em regime de isolamento. Foi libertado em Agosto de 
2001, por ocasião do 32.º aniversário da Revolução.

"Sempre que se abria uma porta, nunca sabia se seria alguém para conduzir-me à minha 
execução", contou à BBC.

"Estamos agora a tentar construir um novo país segundo o princípio do Estado de direito. 
Estamos unidos. Tripoli é a nossa capital, Benghazi é a nossa cidade. Vai ser difícil, após 42 
anos de Kadhafi. Vai levar muito tempo. Mas o espírito líbio está vivo. O povo compreende. 
Eles podem esperar."

Zubair é o único descendente do último rei da Líbia, Idris al-Sanusi, entre a liderança rebelde.
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Razan Zaitouneh é uma defensora dos Direitos do Homem e das causas das mulheres na 
Síria. Como jornalista, defende fervorosamente o respeito pela liberdade de expressão e 
trabalhou com a associação pelos Direitos do Homem, tendo fundado um blogue intitulado 
SHRIL ("Syrian Human Rights information link", ou "ligação de informação sobre os
Direitos do Homem na Síria"), que divulga regularmente perturbadoras violações dos Direitos 
do Homem e casos de desaparecimentos. Luta também pela defesa dos direitos dos presos 
políticos na Síria, procurando angariar fundos para garantir a sua defesa na justiça e 
denunciar, no seu blogue, as sistemáticas violações dos Direitos do Homem cometidas pelas 
autoridades sírias. Além disso, advoga que o Presidente Al Assad Bassar devia ser destituído 
e julgado pelo Tribunal Penal Internacional.

Desde o início dos acontecimentos que o SHRIL apela à comunidade internacional para pôr 
cobro à violência sofrida pelos manifestantes, mantendo igualmente contactos regulares com 
os meios de comunicação social internacionais para que estes dêem testemunho da situação na 
Síria e condenem os actos de tortura cometidos pelas autoridades sírias.

Em 12 de Maio, as autoridades entraram na casa de Razan Zaitouneh e as forças de segurança 
revistaram-na à sua procura, para a deterem. Não a encontraram e detiveram o seu marido, 
que está ainda sob detenção, incomunicável e em parte incerta. À detenção de Wa' il Al-
Hamada seguiu-se, em 30 de Abril, a do seu irmão, Abd-al-Rahman Al-Hamada, um 
estudante de 20 anos de idade. Os dois homens foram detidos para forçar Razan Zaitouneh a 
apresentar-se às autoridades. De acordo com uma fonte da Front Line, os pais idosos de Razan 
Zaitouneh ter-se-iam visto obrigados a fugir para não serem detidos. Presentemente, Razan 
Zaitouneh continua escondida.

Ali Farzat (Hama, 22 de Junho de 1951) é um famoso caricaturista político sírio. Publicou 
mais de 15 000 caricaturas em jornais sírios, árabes e internacionais. Preside à Associação de 
Caricaturistas Árabes.
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Com o crescimento da actual revolta na Síria, iniciada em Março de 2011, contra o regime de 
Bashar al-Assad, Farzat tornou-se mais directo nas suas caricaturas anti-regime, visando 
especificamente personalidades do governo, nomeadamente al-Assad.

Em 25 de Agosto de 2011, Farzat foi, alegadamente, retirado do seu veículo na Praça 
Umayyad, centro de Damasco, por homens armados e mascarados, que, segundo se julga, 
pertenceriam às forças de segurança e a uma milícia pró-regime. Foi espancado e abandonado 
na berma da estrada do aeroporto, onde foi encontrado por transeuntes, que o levaram a um 
hospital. De acordo com um dos seus familiares, as forças de segurança atingiram duramente 
as mãos de Farzat, causando várias fracturas, tendo-lhe depois dito: "Isto é apenas um aviso".
Porém, o irmão As'aad alega que Farzat foi sequestrado em sua casa, por volta das cinco horas
da manhã, por cinco homens armados e, em seguida, levado para a estrada do aeroporto,
depois de ser "barbaramente" espancado. Os homens armados advertiram-no para "não 
satirizar os líderes da Síria". O Comité de Coordenação Local (CCL), um grupo de activistas
representativo da rebelião na Síria, afirmou que a pasta de Farzat e os desenhos nela 
guardados foram confiscados pelos atacantes.

Em resposta à notícia do espancamento de Farzat, os membros da oposição síria manifestaram 
a sua indignação e, solidários com o caricaturista, vários activistas cibernautas trocaram a 
fotografia do seu perfil no Facebook por uma fotografia de Farzat hospitalizado. O incidente 
suscitou uma onda de solidariedade de caricaturistas no mundo árabe e internacionalmente. 
Os Estados Unidos condenaram o ataque, qualificando-o de "deliberado e brutal". Segundo as 
palavras do analista dos assuntos árabes da BBC, o espancamento de Farzat é um sinal de que 
a tolerância das autoridades sírias para com os dissidentes está próxima do nível zero.
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Nomeação proposta pelo Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus

Dzmitry Bandarenka é activista civil e membro da Associação de Jornalistas bielorrussa. Foi 
um dos fundadores da iniciativa civil Carta'97 e coordenador da campanha civil da 
Bielorrússia que defende a adesão do país à União Europeia. Entre 1995 e 1996, Dzmitry foi 
jornalista da estação independente Radio 101.2 FM, mais tarde encerrada pelas autoridades.

Durante a campanha presidencial de 2010, foi o mandatário do candidato presidencial da 
oposição, Andrei Sannikau.

Depois de, nas eleições presidenciais, ter estado no comício pró-democracia, em Minsk, de
19 de Dezembro de 2010, Bandarenka foi, na noite seguinte, espancado, detido e levado para 
um centro de detenção do KGB. Posteriormente, no final de Dezembro, foi, nos termos do 
n.º1 do artigo 293.º do Código Penal, acusado de participação e organização de agitação de 
massas. No dia 27 de Abril, foi condenado a 2 anos de prisão numa colónia penal.

Em 17 de Agosto, após uma delicada cirurgia à coluna vertebral, Dzmitry Bandarenka 
recebeu alta do hospital n.º5 de Minsk e foi reenviado para as instalações de detenção do 
ministério do Interior, na Rua Valadarski. O prisioneiro político será em breve enviado para a 
colónia penal n.º15, em Mahilou, para aí cumprir a sua pena. Em nome do sonho de uma 
Bielorrússia livre, pôs em risco a sua vida e a sua saúde e, enquanto esteve detido, suportou 
um tratamento desumano e degradante.
A atribuição do Prémio Sakharov a Dzmitry Bandarenka seria um reconhecimento da sua 
coragem e perseverança na luta pela liberdade. A situação da Bielorrússia exige uma alteração
sistémica das estratégias e tácticas seguidas pela comunidade internacional para pôr fim às
políticas repressivas do seu regime não-democrático. O Prémio Sakharov seria um claro sinal 
de apoio aos cidadãos da Bielorrússia, um país deveras reprimido e onde uma palavra de 
dissidência contra o governo pode culminar numa pena de prisão.
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Nomeação proposta por Milan ZVER e mais 51 deputados ao Parlamento 
Europeu

Boris Pahor (nascido em 26 de Agosto de 1913) é um escritor esloveno. É um combatente 
pela liberdade de pensamento, um firme opositor aos regimes totalitários, um defensor dos 
Direitos do Homem e das liberdades fundamentais e um grande advogado dos direitos das 
minorias e das línguas minoritárias. Pahor nasceu na Eslovénia, mas tem as nacionalidades 
eslovena e italiana. É membro da minoria eslovena e reside na região italiana de Trieste.

Pahor foi nomeado para o Prémio Nobel da Literatura em 2009.

Já com 98 anos, Pahor é considerado um dos mais influentes autores eslovenos vivos. Escreve 
em esloveno, italiano e francês, e foi laureado com muitos e prestigiados prémios pela sua 
literatura e pelo seu contributo para a humanidade, tais como: “Oficial da Ordem das Artes e 
das Letras” e “Cavaleiro da Legião de Honra” (França), Bestenliste (Alemanha) e Cruz de 
Honra da Ciência e das Artes, Primeira Classe (Áustria).

Pahor é sobrevivente de um campo de concentração e sempre se opôs fortemente ao regime 
fascista de Itália. A experiência do campo de concentração veio a ser a grande inspiração da 
sua obra, frequentemente comparada com a de Primo Levi, Imre Kertesz ou Jorge Semprún.

Foi também um forte opositor ao regime comunista da Jugoslávia. Co-fundou a revista Zaliv
("A Baía"), na qual defendeu o "pluralismo democrático tradicional" contra as políticas 
culturais totalitárias da Jugoslávia comunista. O regime comunista esloveno via Pahor como 
uma figura potencialmente subversiva.

Quando a Eslovénia se tornou independente da Jugoslávia, o recém-investido governo 
democrático reabilitou e homenageou Pahor enquanto pensador, ressarcindo-o assim do seu 
sofrimento no passado. Pahor personifica a consciência de um país jovem, a Eslovénia, que 
acaba de comemorar o 20.º aniversário da sua independência.



CM\877091PT.doc 11/12 PE472.189v01-00

PT

Nomeação proposta pelo Grupo Confederal da Esquerda Unitária 
Europeia/Esquerda Nórdica Verde

Comunidade de Paz de San José de Apartadó

País em conflito há mais de 60 anos, a Colômbia está no topo da tabela mundial do número de 
deslocados, registando também uma das maiores taxas de desaparecimento forçado. De 
acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 70% dos 
desaparecimentos forçados na Colômbia têm como objectivo a expropriação de pequenos 
proprietários e de comunidades rurais indígenas ou afrocolombianas.

A população civil continua a ser a principal vítima do conflito armado na Colômbia.

No meio de uma zona de conflito, uma comunidade de campesinos, ou camponeses, tornou-
se, "num ambiente de brutalidade e destruição, um símbolo internacionalmente reconhecido 
de coragem, resiliência e dedicação aos elevados valores da paz e da justiça" (Noam 
Chomsky).

 Na sua resistência sem recurso à violência, recusam-se a participar no conflito, a 
usar armas ou a colaborar com quaisquer intervenientes armados, isto apesar da 
pressão a que são sujeitos.

 Os membros da comunidade lutam corajosa e pacificamente para reiterar e 
conservar o direito de levarem uma vida digna na terra que cultivam.

 Baseando-se em modelos de produção tradicionais e sustentáveis, os camponeses 
trabalham para preservar o seu ambiente e a sua segurança alimentar.
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 Através de novos modelos de educação, lutam para preservar e desenvolver os 
seus valores fundamentais, como a solidariedade, a democracia, a honestidade e 
o respeito pela vida.

A sua coragem custou-lhes caro: a comunidade dá conta que, dos seus 1300 membros, 180 
foram mortos. Os membros da Comunidade de Paz de San José de Apartadó enfrentam 
constantemente ameaças de morte lançadas pelos vários grupos envolvidos na guerra civil 
colombiana, assim como no tráfico de drogas e armas da região. No entanto, a Comunidade 
de San José de Apartadó não desistiu da sua luta por uma sociedade pacífica.

O Prémio Sakharov homenageará a coragem e a perseverança desta comunidade na defesa dos 
Direitos do Homem de carácter universal. Diante da violência, o Prémio será um marco da 
sobrevivência da comunidade e do reconhecimento internacional que ela merece.


