
CM\877091RO.doc PE472.189v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru dezvoltare

Subcomisia pentru drepturile omului

20.9.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: PREMIUL SAHAROV PENTRU LIBERTATEA DE GÂNDIRE ÎN 2011

Deputații vor găsi atașată lista candidaților, în ordine alfabetică, pentru Premiul Saharov 
pentru Libertatea de Gândire în 2011, care au fost nominalizați în temeiul Statutului Premiului 
Saharov de către cel puțin 40 de deputați în Parlamentul European sau de către un grup 
politic, precum și justificările și biografiile primite de secretariat.

DIRECȚIA GENERALĂ
POLITICI EXTERNE



PE472.189v01-00 2/3 CM\877091RO.doc

RO

PREMIUL SAHAROV PENTRU LIBERTATEA DE GÂNDIRE 
ÎN 2011

Candidații propuși 
de grupuri politice și de deputați în ordine alfabetică

Candidatul Activitatea Nominalizat de

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Doctor palestinian și fondator al 
Fundației „Fiice pentru viață”. Și-a 
dedicat viața păcii în conflictul dintre 
Israel și Palestina, cunoscut drept 
„puntea magică, secretă” dintre cele 
două popoare.

Grupul Conservatorilor și 
Reformiștilor Europeni

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunisia), Asmaa 
Mahfouz (Egipt), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi 
(Libia), Razan 
Zaitouneh (Siria), 
Ali Farzat (Siria) 
reprezentând 
„Primăvara 
Arabă” 

„Primăvara Arabă” este un simbol 
pentru toți cei care doresc demnitate, 
democrație și drepturi fundamentale în 
lumea arabă. Demonstrațiile pașnice, 
care au mobilizat toate tipurile de 
cetățeni, activiști în favoarea 
democrației, apărători ai drepturilor 
omului, avocați și jurnaliști, au făcut 
obiectul unor represiuni brutale din 
partea forțelor de securitate ale 
regimului în toate aceste țări. 
Acordarea Premiului Saharov celor 
cinci reprezentanți - Mohamed 
Bouazizi din Tunisia, Asmaa Mahfouz 
din Egipt, Ahmed al-Zubair Ahmed al-
Sanusi din Libia, și Razan Zeitouneh și 
Ali Farzat din Siria -, care contribuie la 
schimbările politice radicale din țările 
respective, ar reafirma solidaritatea 
Parlamentului cu aceste țări și sprijinul 
acestuia în lupta lor pentru libertate, 
democrație și alungarea regimurilor 
autoritare.

Grupul Partidului Popular 
European
Grupul Alianței Progresiste a 
Socialiștilor și Democraților 
din Parlamentul European
Grupul Alianței Liberalilor și 
Democraților pentru Europa 
și 
Grupul Verzilor/Alianța Liberă 
Europeană

3 Dzmitry 
Bandarenka

Activist civil bielorus și membru al 
Asociației jurnaliștilor din Belarus. 
Este unul dintre cofondatorii inițiativei 
civile Charter'97 și coordonator al 
campaniei civile europene din Belarus.

Grupul Conservatorilor și 
Reformiștilor Europeni
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4 Boris Pahor 

Scriitor sloven, luptător pentru 
libertatea de gândire, opozant hotărât al 
regimurilor totalitare, apărător al 
drepturilor omului și libertăților 
fundamentale, susținător puternic al 
drepturilor minorităților și al limbilor 
minoritare.

Deputatul în PE, Milan ZVER, 
și alți 51 de deputați

5
Comunitatea 
pentru pace San 
José de Apartadó

Comunitatea columbiană de 
„campesinos”, fermieri, este 
recunoscută pe plan internațional ca 
simbol al curajului, rezistenței și 
dedicării valorilor precum pacea și 
justiția într-un mediu brutal și 
destructiv.

Grupul Confederal al Stângii 
Unite Europene⁄ Stânga Verde 
Nordică
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Nominalizare din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor 
Europeni

Izzeldin Abuelaish, MD, MPH, este doctor palestinian și fondator al Fundației „Fiice pentru 
viață”.

Abuelaish a primit o bursă pentru a studia medicina în Cairo, Egipt, și ulterior o diplomă în 
Obstetrică și Ginecologie de la Institutul de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Universității 
din Londra.

În perioada 1997-2002, acesta a finalizat rezidențiatul în obstetrică și ginecologie la Spitalul 
Universitar Soroka din Beer Sheva, Israel, urmat de o subspecialitate în medicină fetală în 
Italia și Belgia, iar apoi de un Masterat în sănătate publică (Politica și managementul 
sănătății) la Universitatea Harvard.

Dr. Abuelaish a lucrat ca cercetător la Institutul Gertner din cadrul spitalului Sheba din Tel 
Aviv și a fost primul doctor palestinian care a fost angajat într-un spital israelian.

Și-a pierdut cele trei fiice într-un atac cu bombă al Forțelor israeliene de apărare (FIA) în 
timpul operațiunii Cast Lead. Această tragedie îngrozitoare nu a înăsprit inima lui Abuelaish
și nici nu i-a slăbit hotărârea de a lupta pentru omenire. Acesta continuă să corespundă 
descrierii făcute de un coleg israelian, ca punte magică, secretă între israelieni și palestinieni.

Dr. Abueaish este de mult timp o figură importantă în relațiile israelo-palestiniene, lucrând în 
spitale israeliene și tratând pacienți israelieni și palestinieni.

Dr. Izzeldin Abuelaish este, în prezent, profesor asociat în medicină la Școala de Sănătate 
Publică Dalla Lana, din cadrul Universității din Toronto. În 2010 a publicat o carte, „I Shall 
Not Hate” („Nu voi urî”). În carte, Abuelaish împărtășește povestea vieții sale și viziunea 
asupra lumii a unei persoane care rămâne apărătoare a păcii.

Prin nominalizarea dr. Izeldeen Abuelaish putem trimite un mesaj de încurajare palestinienilor 
și israelienilor pentru a-și depăși ostilitatea și pentru a conlucra pentru pace.
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Nominalizare din partea Grupului Partidului Popular European, a 
Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, a Grupului 
Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa și a Grupului 
Verzilor/Alianța Liberă Europeană

„Primăvara Arabă” reprezentată de

Mohamed Bouazizi (يزيزعوبلا دمحم), pe numele său adevărat Tarek Bouazizi (قراط 
născut la 29 ,(يزيزعوبلا martie 1984 și decedat la 4 ianuarie 2011, este un vânzător 
ambulant tunisian a cărui tentativă de sinucidere prin sacrificare la 17 decembrie 2010, care a 
condus la decesul său după două săptămâni, se află la originea revoltelor care au contribuit la 
declanșarea revoluției tunisiene, în urma căreia președintele Zine el-Abidine Ben Ali a fost 
înlăturat de la putere, și fără îndoială, prin extensie, la protestele și revoluțiile din alte țări 
arabe, cunoscute sub numele de Primăvara Arabă.

Asmaa Mahfouz (1 februarie 1985) este unul dintre fondatorii mișcării tineretului egiptean, 
denumite „Mișcarea 6 aprilie”, la care s-a alăturat în 2008. Apelul său sincer pentru libertate, 
înregistrat la 18 ianuarie și postat pe YouTube, a fost vizionat de sute de mii de persoane și le-
a ajutat pe acestea să se întrunească în Tahrir și să reclame reforme democratice, justiție 
socială și drepturi fundamentale. Asmaa și familia sa au fost hărțuite și interogate de forțele 
de securitate și de consiliul militar. 

Asmaa Mahfouz: „Dacă te consideri bărbat, vino cu mine pe 25 ianuarie. Oricine spune că 
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femeile nu ar trebui să meargă la proteste deoarece vor fi bătute, să aibă onoarea și curajul 
să vină cu mine pe 25 ianuarie.”

Mai târziu în 2011, Mahfouz a fost arestată sub acuzația de defăimare a conducătorilor 
militari egipteni pe care i-a numit „un consiliu de câini”. A fost trimisă în fața unei instanțe 
militare, determinând activiștii, precum și tinerele speranțe la președinție, precum Mohamed 
ElBaradei și Ayman Nour, să protesteze împotriva judecării sale de către o instanță militară.
Mahfouz a fost eliberată după plata unei cauțiuni în valoare de 20 000 de lire egiptene, 
echivalentă cu aproximativ 3 350 USD, iar ulterior Consiliul Suprem al Forțelor Armate a 
renunțat la acuzație, retrăgând acuzațiile aduse împotriva lui Asmaa și a altui activist, Loay 
Nagaty.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, disidentul în vârstă de 77 de ani, a fost „prizonierul de 
conștiință” din Libia cu cea mai îndelungată perioadă de detenție. 

A fost acuzat de conspirație într-o tentativă de lovitură de stat împotriva colonelului Gaddafi 
în 1970 și a petrecut 31 de ani în închisoare, mulți dintre aceștia în detenție la regim celular. A 
fost eliberat în august 2001, cu ocazia celei de a 32-a aniversări a revoluției.

„De fiecare dată când se deschidea o ușă, nu știam niciodată dacă era cineva care urma să 
mă ducă la execuție”, a declarat acesta la BBC.

„Acum încercăm să construim o nouă țară care să respecte principiul statului de drept. 
Suntem uniți. Tripoli este capitala noastră, Benghazi este orașul nostru. Va fi dificil după 42 
de ani cu Gaddafi. Va dura mult timp. Dar spiritul libian există. Oamenii înțeleg. Ei pot 
aștepta.”

Domnul Zubair este singurul descendent al ultimului rege al Libiei, Idris al-Sanusi, între 
conducătorii revoltei.
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Razan Zaitouneh este apărătoare a drepturilor omului și a cauzei femeilor în Siria. În calitate 
de jurnalistă, aceasta apără cu fervoare respectarea libertății de exprimare; a colaborat cu 
asociația drepturilor omului, iar apoi a creat blogul „Syrian Human Rights information link” 
(linkul către informații cu privire la drepturile omului în Siria) (SHRIL), care prezintă 
periodic încălcările grave ale drepturilor omului și cazurile de dispariții. De asemenea, luptă 
pentru apărarea drepturilor prizonierilor politici în Siria, căutând fonduri pentru a le asigura 
apărarea și denunțând pe blogul său încălcările sistematice ale drepturilor omului de către 
autoritățile siriene. În plus, aceasta susține că președintele Bassar Al Assad ar trebui demis din 
funcție și adus în fața instanței penale internaționale. 

De la începerea evenimentelor, SHRIL a lansat apeluri către comunitatea internațională pentru 
a ține seama de agresiunile experimentate de demonstranți, fiind, de asemenea, în contact 
regulat cu mass-media internațională pentru a o informa cu privire la situație și pentru a 
condamna actele de tortură săvârșite de autoritățile siriene. 

La 12 mai, autoritățile s-au deplasat la locuința lui Razan Zaitouneh; locuința sa a fost 
percheziționată de forțele de securitate care au intenționat să o aresteze. Nu au găsit-o și l-au 
arestat pe soțul său, care este în continuare reținut fără mijloace de comunicare într-o locație 
necunoscută. Arestarea lui Wa' il Al-Hamada a fost urmată de arestarea, la 30 aprilie, a 
fratelui său, M.Abd-al-Rahman Al-Hamada, student în vârstă de 20 de ani. Cei doi bărbați ar 
fi reținuți pentru a o forța pe Razan Zaitouneh să se predea autorităților. Potrivit unei surse a 
Front Line, părinții în vârstă ai lui Razan Zaitouneh ar fi fost forțați să fugă din țară pentru a 
nu fi arestați. În prezent, doamna Razan Zaitouneh se află încă ascunsă.
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Ali Farzat (Hama, 22 iunie 1951) este un renumit caricaturist sirian pe teme politice. A 
publicat peste 15 000 de caricaturi în ziarele siriene, arabe și internaționale. Este președintele 
Asociației Arabe a Caricaturiștilor.

Pe măsură ce lua amploare revolta siriană, care a început în luna martie 2011 împotriva 
regimului lui Bashar al-Assad, Farzat a fost mai direct în caricaturile sale împotriva regimului, 
vizând în special personalități din guvern, mai ales al-Assad. 

La data de 25 august 2011, s-a comunicat că Farzat a fost scos din mașina sa, în Piața 
Umayyad, aflată în centrul Damascului, de către oameni înarmați, mascați, despre care se 
crede că fac parte din forțele de securitate și dintr-o armată favorabilă regimului. A fost apoi 
bătut cu brutalitate și lăsat pe marginea drumului spre aeroport unde l-au găsit niște trecători, 
care l-au dus la spital. Potrivit uneia dintre rudele sale, forțele de securitate au vizat în special 
mâinile, ambele fiind rupte, și i-au spus apoi lui Farzat că a fost „doar un avertisment”. Cu 
toate acestea, fratele său, As'aad, susține că Farzat a fost răpit din locuința sa în jurul orei 5.00 
de către cinci oameni înarmați și dus ulterior pe drumul spre aeroport după ce a fost bătut „cu 
sălbăticie”. Aceștia l-au avertizat apoi „să nu îi satirizeze pe conducătorii Siriei”. Comitetul 
Local de Coordonare (CLC), un grup activist reprezentând revolta din Siria, a declarat că 
geanta acestuia și desenele aflate în aceasta au fost confiscate de atacatori. 

Ca răspuns la știrea despre supliciul lui Farzat, membrii opoziției siriene și-au exprimat furia, 
iar mai mulți activiști online și-au schimbat poza de pe profilul Facebook cu cea a lui Farzat 
internat în spital. în spirit de solidaritate cu caricaturistul. Incidentul a provocat o revărsare de 
solidaritate din partea caricaturiștilor din lumea arabă și de la nivel internațional. Statele Unite 
au condamnat atacul denunțându-l ca fiind „intenționat, brutal”. Potrivit analistului BBC pe 
probleme arabe, atacul asupra lui Farzat este un semn că toleranța autorităților siriene față de 
opoziție este aproape inexistentă.
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Nominalizare din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor 
Europeni

Dzmitry Bandarenka este activist civil și membru al Asociației jurnaliștilor din Belarus. Este 
unul dintre fondatorii inițiativei civile Charter'97 și coordonator al campaniei civile europene 
din Belarus. În perioada 1995-1996, Dzmitry a fost jurnalist pentru stația independentă de 
radio 101.2 FM care a fost ulterior închisă de către autorități.

În timpul campaniei prezidențiale din 2010, a fost un apropiat al candidatului prezidențial din 
opoziție, Andrei Sannikau.

După ce a participat la marșul pentru democrație din Minsk în ziua alegerilor prezidențiale din 
19 decembrie 2010, Dzmitry a fost bătut și arestat în seara următoare și dus la un centru de 
detenție al KGB. La sfârșitul lunii decembrie, a fost acuzat că a participat la mișcări de masă 
și că a organizat mișcări de masă în temeiul articolului 293 alineatul (1) din Codul penal. La 
27 aprilie, a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani într-o colonie de deținuți. 

La 17 august, Dzmitry Bandarenka a fost externat din spitalul nr. 5 din Minsk în urma unei 
operații complicate la coloana vertebrală și a fost trimis înapoi la centrul de detenție al 
Ministerului de Interne din strada Valadarski. Prizonierul politic va fi trimis în curând la 
colonia de deținuți nr. 15 din Mahilou pentru a-și ispăși pedeapsa. Și-a riscat viața și sănătatea 
în numele unui vis despre un Belarus liber și a fost supus la tratamente inumane și degradante 
în timpul reținerii. 
Acordarea Premiului Saharov lui Dzmitry Bandarenka ar fi o recunoaștere a curajului său și a 
insistenței sale în lupta pentru libertate. Situația din Belarus necesită schimbări sistemice în 
ceea ce privește strategiile și tacticile comunității internaționale de abordare a politicilor 
represive ale regimului nedemocratic din Belarus, iar Premiul Saharov ar fi un semn evident 
de sprijin acordat cetățenilor din Belarus, o țară atât de reprimată încât un cuvânt dezaprobator 
împotriva guvernului ar putea conduce la o pedeapsă cu închisoarea.
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Nominalizare din partea deputatului în PE, Milan ZVER, și a altor 51 de 
deputați

Boris Pahor (născut la 26 august 1913) este scriitor sloven, luptător pentru libertatea de 
gândire, opozant hotărât al regimurilor totalitare, apărător al drepturilor omului și libertăților 
fundamentale, susținător puternic al drepturilor minorităților și al limbilor minoritare. 
Domnul Pahor este cetățean sloven, dar are cetățenie slovenă și italiană. Este membru al 
minorității slovene și locuiește în regiunea italiană Trieste.

Domnul Pahor a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru literatură în anul 2009.

Scriitorul în vârstă de 98 de ani este considerat a fi unul dintre cei mai influenți autori sloveni 
în viață. Scrie în limbile slovenă, italiană și franceză și a primit multe premii prestigioase 
pentru literatură și pentru contribuția sa adusă omenirii, printre care „Officier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres” („Ofițer al Ordinului Artelor și Literelor”) și „Chevalier de la Légion 
d’honneur” („Cavaler al Legiunii de Onoare”) din partea Franței, Premiul Bestenliste în 
Germania și Crucea de Onoare pentru Știință și Artă, Clasa I, din partea guvernului austriac.

Domnul Pahor este supraviețuitor al unui lagăr de concentrare și a fost întotdeauna un aprig 
opozant al regimului fascist din Italia. Experiența din lagărul de concentrare a devenit 
inspirația majoră a creației sale, comparată în mod frecvent cu cea a lui Primo Levi, Imre 
Kertesz sau Jorge Semprún. 

A fost un opozant puternic al regimului comunist din Iugoslavia. A fost unul dintre fondatorii 
revistei Zaliv („Golful”), în care a apărat „pluralismul democratic tradițional” împotriva 
politicilor culturale totalitare din Iugoslavia comunistă. Regimul comunist sloven a văzut în 
Pahor o figură potențial subversivă.

Atunci când Slovenia și-a dobândit independența față de Iugoslavia, guvernul democratic, 
recent instituit al acesteia l-a reabilitat și l-a recunoscut pe domnul Pahor în calitate de 
gânditor și l-a recompensat, așadar, pe acesta pentru suferința sa din trecut. Domnul Pahor 
este o personificare a conștiinței unei țări tinere, Slovenia, care tocmai și-a sărbătorit cea de a 
20-a aniversare de la dobândirea independenței.
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Nominalizare din partea Grupului Confederal al Stângii Unite Europene⁄ 
Stânga Verde Nordică

Comunitatea pentru pace San José de Apartadó

Columbia este o țară care se află în conflict de peste șaizeci de ani. Țara se află pe primul loc 
în lume în ceea ce privește strămutarea și are, de asemenea, unul dintre cele mai ridicate 
procente de dispariții forțate. Potrivit Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Refugiați, 70 % din disparițiile forțate din Columbia survin cu scopul exproprierii 
proprietarilor de terenuri mici și al comunităților rurale autohtone sau afro-columbiene. 

Populația civilă rămâne principala victimă a conflictului armat din Columbia.

În mijlocul unei zone de conflict, o comunitate de „campesinos”, fermieri, este recunoscută pe 
plan internațional ca simbol al „curajului, rezistenței și dedicării valorilor precum pacea și 
justiția într-un mediu brutal și destructiv” (Noam Chomsky).

 Ca parte a rezistenței lor non-violente, aceștia refuză să ia parte la conflict, să 
poarte arme sau să colaboreze cu vreuna dintre părțile armate, în pofida presiunii 
exercitate asupra lor.

 Membrii comunității se luptă în mod curajos și pașnic pentru a-și reafirma și 
menține dreptul de a trăi o viață decentă pe terenul pe care îl cultivă.

 Consolidând modele de producție tradiționale și durabile, fermierii lucrează 
pentru conservarea mediului lor și a siguranței alimentelor. 
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 Prin modele noi de educație, aceștia luptă să își păstreze și să își dezvolte 
valorile esențiale, precum solidaritatea, democrația, autenticitatea și respectul 
pentru viață. 

Curajul lor i-a costat mult: comunitatea declară că, dintre cei 1 300 de membri, 180 au fost 
uciși. Membrii comunității pentru pace San José de Apartadó primesc în mod constant 
amenințări cu moartea din partea diverselor grupuri implicate în războiul civil columbian, 
precum și în traficul cu droguri și arme din regiune. Cu toate acestea, comunitatea din San 
José de Apartadó nu renunță la lupta sa pentru o societate pașnică.

Premiul Saharov va recunoaște curajul și perseverența comunității în apărarea drepturilor 
universale ale omului. În fața violenței, premiul va fi o piatră de temelie pentru supraviețuirea 
comunității și pentru întreaga recunoaștere internațională pe care o merită.


