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OZNÁMENIE POSLANCOM
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Tento dokument obsahuje abecedne usporiadaný zoznam kandidátov na Sacharovovu cenu za 
slobodu myslenia za rok 2011 nominovaných v súlade so štatútom Sacharovovej ceny 
minimálne 40 poslancami Európskeho parlamentu alebo politickou skupinou, ako aj 
zdôvodnenia nominácie kandidátov a ich životopisy, ktoré boli doručené sekretariátu.
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SACHAROVOVA CENU ZA SLOBODU MYSLENIA 2011
Kandidáti navrhnutí politickými skupinami a jednotlivými poslancami 

v abecednom poradí

Kandidát Činnosť Nominovali

1 Izz ad-Dín abú al-
Ajš  

Palestínsky lekár a zakladateľ nadácie 
Dcéry pre život. Zasvätil svoj život 
úsiliu o mier v konflikte medzi 
Izraelom a Palestínou. Hovorí sa o ňom 
ako o „magickom, tajomnom moste“ 
medzi oboma národmi.

Európski konzervatívci 
a reformisti

2

Účastníci 
arabskej jari 
Muhammad 
Búazízí (Tunisko), 
Asmá Mahfúzová 
(Egypt), Ahmad 
Zubajr Sanúsí 
(Líbya), Razán 
Zajtúnová 
(Sýria), Alí Farzát 
(Sýria) 

Arabská jar je symbolom všetkých 
tých, ktorí chcú v arabskom svete 
dôstojnosť, demokraciu a základné 
práva. Pokojné demonštrácie, ktoré 
zmobilizovali všetky kategórie 
občanov, prodemokratických 
aktivistov, obrancov ľudských práv, 
právnikov a novinárov čelili vo 
všetkých týchto krajinách brutálnym 
represáliám zo strany bezpečnostných 
zložiek režimu. Udelenie Sacharovovej 
ceny piatim kandidátom –
Muhammadovi Búazízímu z Tuniska, 
Asmá Mahfúzovej z Egypta, Ahmadovi 
Zubajrovi Sanúsímu z Líbye, Razán 
Zajtúnovej zo Sýrie, Alímu Farzátovi 
zo Sýrie –, ktorí sa podieľali a naďalej 
podieľajú na radikálnych politických 
zmenách vo svojich krajinách, by len 
potvrdilo solidaritu Európskeho 
parlamentu a pevnú podporu ich boja 
za slobodu, demokraciu a ukončenie 
autoritárskych režimov.

Poslanecký klub Európskej 
ľudovej strany (kresťanských 
demokratov)
Skupina Pokrokovej aliancie 
socialistov a demokratov 
v Európskom parlamente
Skupina Aliancie liberálov 
a demokratov za Európu 
a 
Skupina zelených/Európska 
slobodná aliancia

3 Dzmitrij 
Bandarenka

Bieloruský občiansky aktivista a člen 
Bieloruského združenia novinárov. Je 
jedným zo spoluzakladateľov 
občianskej iniciatívy Charty 97 
a koordinátor občianskej kampane 
Európske Bielorusko

Európski konzervatívci 
a reformisti
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4 Boris Pahor 

Slovinský spisovateľ, bojovník za 
slobodu myslenia a silný oponent 
totalitných režimov, obhajca ľudských 
práv a základných slobôd, veľký 
obhajca práv menšín a menšinových 
jazykov.

poslanec Milan ZVER 
a ďalších 51 poslancov 
Európskeho parlamentu

5
Mierová 
komunita San 
José de Apartadó

Toto kolumbijské spoločenstvo 
„campesinos“, roľníkov, sa stalo 
medzinárodne uznávaným symbolom 
odvahy, odolnosti a nadšenia pre 
vysoké hodnoty mieru a spravodlivosti 
v prostredí brutality a deštrukcie.

Konfederatívna skupina 
Európskej zjednotenej ľavice –
Severskej zelenej ľavice
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Kandidát navrhnutý Európskymi konzervatívcami a reformistami

Izz ad-Dín abú al-Ajš, MD (doktor všeobecného lekárstva), MPH (odborník na riadenie vo 
verejnom zdravotníctve), je palestínsky lekár a zakladateľ nadácie Dcéry pre život.

Abú al-Ajš dostal štipendium na štúdium medicíny v Egypte v Káhire, neskôr získal diplom 
z pôrodníctva a gynekológie na Ústave pôrodníctva a gynekológie Londýnskej univerzity.

V rokoch 1997 – 2002 absolvoval klinickú prax v univerzitnej nemocnici Soroka v Izraeli 
v odbore pôrodníctvo a gynekológia a následne špecializáciu vo fetálnom lekárstve 
v Taliansku a Belgicku; potom absolvoval magisterský odbor všeobecného lekárstva 
(zdravotnícka politika a manažment) na Harvardskej univerzite.

Dr. Abú al-Ajš pracoval ako výskumný pracovník v Gertner Institute v nemocnici Sheba v Tel 
Avive a bol prvým palestínskym lekárom, ktorý získal v izraelskej nemocnici vedúce 
postavenie.

Pri ostreľovaní izraelskou armádou počas operácie Cast Lead prišiel o svoje tri dcéry. Abú al-
Ajš po tejto hroznej tragédii nezatrpkol ani sa neoslabilo jeho odhodlanie slúžiť ľuďom. 
Naďalej žije tak, ako ho charakterizoval jeden izraelský kolega – ako „magický, tajomný 
most“ medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.

Dr. Izz ad-Dín abú al-Ajš je už roky dôležitou postavou v izraelsko-palestínskych vzťahoch, 
pracuje v izraelských nemocniciach a lieči izraelských a palestínskych pacientov.

V súčasnosti je mimoriadnym profesorom na fakulte verejného zdravotníctva Dalla Lana na 
Univerzite v Toronte. V roku 2010 vydal knihu Nebudem nenávidieť. V tejto knihe opisuje 
svoj životný príbeh a svetonázor človeka, ktorý neprestáva usilovať o mier.

Nomináciou Dr. Izz ad-Dín abú al-Ajša chceme vyslať signál na povzbudenie Palestínčanov 
a Izraelčanov, aby prekonali vzájomnú nenávisť a spolupracovali na dosiahnutí mieru.
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Kandidáti navrhnutí Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany, 
Skupinou Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov, Skupinou Aliancie 
liberálov a demokratov za Európu a Skupinou zelených/Európskou 
slobodnou alianciou

Arabská jar, ktorú reprezentujú

Muhammad Búazízí(محمد البوعزیزي), vlastným menom Tarek Búazízí (طارق البوعزیزي), 
narodený 29. marca 1984, zosnulý 4. januára 2011, bol tuniský potulný predavač, ktorého 
pokus o upálenie sa 17. decembra 2010, ktorého následkom podľahol o dva týždne neskôr, 
viedol k nepokojom, ktoré prispeli k odštartovaniu tuniskej revolúcie, ktorá zvrhla prezidenta 
Ziního al-Abidího Bena Alího, a v širšom zmysle nepochybne k protestom a revolúciám 
v ďalších arabských krajinách, známym pod názvom Arabská jar.

Asmá Mahfúzová (narodená 1. februára 1985) je jednou zo zakladateliek Egyptského hnutia 
mládeže, nazývaného Hnutie 6. apríla, do ktorého vstúpila v roku 2008. Jej oduševnené výzvy 
na slobodu, ktoré zverejnila 18. januára cez YouTube, videli státisíce ľudí, ktorí sa neskôr 
začali zhromažďovať na káhirskom námestí Tahrír a vyzývať na demokratické reformy, 
sociálnu spravodlivosť a základné práva.
Asmá a jej rodina boli prenasledovaní a vypočúvaní bezpečnostnými silami a vojenskou 
radou.

Asmá Mahfúzová: „Ak si o sebe myslíš, že si chlap, pripoj sa 25. januára ku mne. Nech 
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každý, kto hovorí, že ženy by nemali ísť protestovať, lebo dostanú bitku, ukáže svoj charakter 
a mužnosť a pripojí sa 25. januára ku mne!“

Asmá Mahfúzová bola následne v roku 2011 zatknutá a obvinená z hanobenia egyptských 
vojenských vladárov, ktorých nazvala „radou psov“. Bola postavená pred vojenský súd, čo 
podnietilo aktivistov, ako aj prezidentských kandidátov Mohameda El Baradeja a Aymana 
Noura protestovať proti jej obvineniu vojenským súdom. Asmá Mahfúzová bola prepustená 
z väzenia na kauciu vo výške 20 000 egyptských libier, čo zodpovedá približne 3 350 USD, 
a po tom, čo Najvyššia rada ozbrojených síl obvinenia proti Asmá Mahfúzovej a ďalšiemu 
aktivistovi Loay Nagatyovi zrušila, bola prepustená na slobodu.

Ahmad Zubajr Sanúsí je 77-ročný disident a v Líbyi je považovaný za najstaršieho „väzňa 
svedomia“. 

V roku 1970 bol obvinený zo sprisahania pri pokuse o puč proti plukovníkovi Kaddáfímu a 31 
rokov strávil vo väzení, mnohé z nich na samotke. V auguste 2001 bol pri príležitosti 32. 
výročia revolúcie prepustený.

Pre BBC povedal: „Vždy, keď sa otvorili dvere, nikdy som nevedel, či to nebude niekto, kto 
ma vezme na popravu“.

„Teraz sa pokúšame vybudovať novú krajinu podľa zásad právneho štátu. Sme jednotní. 
Tripolis je naše hlavné mesto, Benghází je naše veľkomesto. Po 42 rokoch Kaddáfího to bude 
ťažké. Bude to trvať dlho. Ale líbyjský duch je tu. Ľudia chápu. Dokážu čakať.“

Vo vedení povstalcov je pán Zubajr jediným potomkom posledného líbyjského kráľa Idrísa 
Sanúsího.
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Razán Zajtúnová je obhajkyňa ľudských práv a žien v Sýrii. Ako novinárka zanietene bráni 
dodržiavanie slobody prejavu, pracovala so združením na ochranu ľudských práv a potom 
založila informačný blog SHRIL, na ktorom pravidelne informuje o znepokojujúcom 
porušovaní ľudských práv a prípadoch zmiznutí v Sýrii. Razán Zajtúnová bojuje aj za ochranu 
práv politických väzňov v Sýrii a na svojom blogu sa snaží získať finančné prostriedky na ich 
obhajobu a pranieruje systematické porušovanie ľudských práv sýrskymi orgánmi. Okrem 
toho požaduje, aby bol prezident Bašár al-Assad zbavený funkcie a postavený pred 
Medzinárodný trestný súd. 

Od začiatku týchto udalostí uverejňuje na blogu SHRIL výzvy, v ktorých informuje 
medzinárodné spoločenstvo o násilí, ktorému sú vystavení protestujúci, a je tiež 
v pravidelnom kontakte s medzinárodnými médiami, aby vydávali svedectvo o tejto situácii 
a odsúdili týranie páchané sýrskymi orgánmi. 

Úrady navštívili 12. mája bydlisko Razán Zajtúnovej a bezpečnostné zložky vykonali domovú 
prehliadku s cieľom zatknúť ju. Nenašli ju a zatkli jej manžela, ktorého stále zadržiavajú na 
neznámom mieste. Po zatknutí Wa' il Al-Hamada nasledovalo 30. apríla zatknutie jeho brata 
Abd-al-Rahmana Al-Hamada, 20-ročného študenta. Títo dvaja muži sú zadržiavaní ako 
rukojemníci, aby bola Razán Zajtúnová nútená prihlásiť sa orgánom. Podľa zdroja Front Line 
boli rodičia Razán Zajtúnovej, ktorí sú už v pokročilom veku, nútení utiecť, aby unikli 
zatknutiu. Pani Razán Zajtúnová sa do dnešného dňa stále ukrýva.

Alí Farzát (narodený 22. júna 1951 v meste Hama) je uznávaný sýrsky politický 



PE472.189v01-00 8/5 CM\877091SK.doc

SK

karikaturista. V sýrskych, arabských a medzinárodných novinách uverejnil viac ako 15 000 
karikatúr. Je predsedom združenia arabských karikaturistov.

Ako rástlo prebiehajúce sýrske povstanie proti režimu prezidenta Bašára al-Assada, ktoré sa 
začalo v marci 2011, karikatúry Alího Farzáta nasmerované proti režimu, v ktorých sa 
zameriaval osobitne na vládne postavy a najmä na al-Assada, boli čoraz priamočiarejšie. 

Dňa 25. augusta 2011 na námestí Umajád v centre Damasku Alího Farzáta údajne vytiahli 
z jeho vozidla maskovaní ozbrojenci, pravdepodobne príslušníci bezpečnostných zložiek 
a prorežimovej milície. Potom ho surovo zbili a pohodili vedľa cesty na letisko, kde ho našli 
okoloidúci a vzali ho do nemocnice. Podľa jedného z príbuzných sa bezpečnostné zložky
zamerali najmä na jeho ruky, pričom mu ich obe polámali a potom Alímu Farzátovi povedali, 
že to bolo len varovanie. Jeho brat Asád však tvrdí, že Farzáta približne o 17.00 hod. uniesli 
z jeho domu piati ozbrojenci, brutálne ho zbili a potom ho odviezli k ceste vedúcej na letisko. 
Ozbrojenci ho potom varovali, aby nekritizoval sýrskych vedúcich predstaviteľov. Miestny 
koordinačný výbor (LCC) – skupina aktivistov, ktorá vystupuje v mene účastníkov povstania 
v Sýrii – uviedol, že útočníci mu zabavili aktovku s kresbami. 

V reakcii na správy o Farzátovom utrpení vyjadrili členovia sýrskej opozície rozhorčenie 
a viacerí internetoví aktivisti zo solidarity s karikaturistom zamenili svoje fotografie na 
facebookovom profile za fotografiu hospitalizovaného Farzáta. Tento incident vyvolal 
záplavu solidarity zo strany karikaturistov v arabskom svete i medzinárodne. Spojené štáty 
odsúdili útok a nazvali ho „cieleným a brutálnym“. Podľa analytika BBC pre arabské 
záležitosti je zbitie Alího Farzáta znamením, že tolerancia sýrskych orgánov voči opozícii sa 
blíži k nule.
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Kandidát navrhnutý Európskymi konzervatívcami a reformistami

Dzmitrij Bandarenka je občiansky aktivista a člen Bieloruského združenia novinárov. Je 
jedným zo spoluzakladateľov občianskej iniciatívy Charta 97 a koordinátorom občianskej 
kampane Európske Bielorusko. Dzmitrij pracoval v rokoch 1995 a 1996 ako žurnalista pre 
nezávislú rozhlasovú stanicu Radio 101.2 FM, ktorú neskôr úrady zatvorili.

Počas prezidentskej kampane v roku 2010 bol splnomocnencom opozičného prezidentského 
kandidáta Andreja Sannikaua.

Po tom, ako sa v deň prezidentských volieb 19. decembra 2010 zúčastnil v Minsku na 
prodemokratickom mítingu, bol nasledujúci večer zbitý, uväznený a vzatý do záchytného 
strediska KGB. Koncom decembra bol potom obvinený podľa článku 293 ods. 1 trestného 
zákonníka z účasti a organizácie masových nepokojov. Dňa 27. apríla bol odsúdený na dva 
roky v trestaneckom tábore. 

Po vážnej operácii chrbtice bol Dzmitrij Bandarenka 17. augusta prepustený z minskej 
nemocnice č. 5 a poslaný naspäť do väzenského zariadenia ministerstva vnútra na Ulici 
Valadarského. Politický väzeň bude čoskoro odoslaný do trestaneckého tábora č. 15 
v Mahiľove, kde si odpyká trest. Pre sen o slobodnom Bielorusku riskoval svoj život a zdravie 
a počas väzby bol vystavený neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. 

Udelenie Sacharovovej ceny Dzmitrijovi Bandarenkovi by bolo uznaním jeho odvahy 
a vytrvalosti v boji za slobodu. Situácia v Bielorusku si vyžaduje systematickú zmenu 
stratégií a taktík medzinárodného spoločenstva, ktoré sa musia zameriavať proti represívnym 
politikám jeho nedemokratického režimu. Sacharovova cena by bola jasným znakom podpory 
občanov Bieloruska, krajiny, ktorá je taká utláčaná, že slovko nesúhlasu proti vláde môže mať 
za následok trest odňatia slobody.
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Kandidát navrhnutý poslancom Milanom ZVEROM a ďalšími 
51 poslancami Európskeho parlamentu

Boris Pahor (narodený 26. augusta 1913) je slovinský spisovateľ, bojovník za slobodu 
myslenia, silný oponent totalitných režimov, obhajca ľudských práv a základných slobôd, 
veľký obhajca práv menšín a menšinových jazykov. Pán Pahor má slovinskú národnosť, ale 
má slovinské a talianske občianstvo. Je členom slovinskej menšiny a žije v Terste 
v Taliansku.

Pán Pahor bol v roku 2009 nominovaný na Nobelovu cenu za literatúru.

98-ročný spisovateľ je považovaný za jedného za najvplyvnejších žijúcich slovinských 
autorov. Píše v slovinskom, talianskom a francúzskom jazyku a bolo mu udelených mnoho 
prestížnych cien za literatúru a jeho prínos ľudstvu okrem iného francúzske „Officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres“ a „Chevalier de la Légion d’honneur“, v Nemecku cena 
Bestenliste a austrálska vláda mu udelila Cross of Honor for Science and Art, First Class.

Pán Pahor prežil koncentračný tábor a bol vždy silným odporcom fašistického režimu 
v Taliansku. Skúsenosti z koncentračného tábora sa stali hlavnou inšpiráciou jeho práce, často 
prirovnávanej k prácam Prima Leviho, Imre Kertésza alebo Jorge Semprúna. 

Bol silným oponentom komunistického režimu v Juhoslávii. Bol spoluzakladateľom časopisu 
Zaliv (záliv), v ktorom obhajoval „tradičný demokratický pluralizmus“ proti totalitným 
kultúrnym politikám komunistickej Juhoslávie. Slovinský komunistický režim považoval 
pána Pahora za potenciálne podvratnú osobu.

Keď Slovinsko získalo svoju nezávislosť od Juhoslávie, novoustanovená slovinská 
demokratická vláda pána Pahora rehabilitovala a ocenila ako mysliteľa, a odškodnila ho tak za 
jeho utrpenie v minulosti. Pán Pahor je zosobnením svedomia mladej krajiny, Slovinska, ktoré 
práve oslávilo svoje 20. výročie nezávislosti.
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Návrh Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Severskej 
zelenej ľavice

Mierová komunita San José de Apartadó

Kolumbia je krajina, ktorú sužujú konflikty už viac ako šesťdesiat rokov. Krajina zaujíma 
prvé miesto na svete z hľadiska vysídľovania a vykazuje tiež jednu z najvyšších mier 
násilného zmiznutia. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov k 70 % násilných 
zmiznutí v Kolumbii dochádza s cieľom vyvlastnenia malých vlastníkov pôdy, vidieckeho 
domorodého obyvateľstva a afro-kolumbijských komunít. 

Hlavnou obeťou ozbrojených konfliktov v Kolumbii ostáva civilné obyvateľstvo.

Uprostred konfliktnej zóny sa komunita „campesinos“, roľníkov, stala medzinárodne 
uznávaným symbolom „odvahy, odolnosti a nadšenia pre vysoké hodnoty mieru 
a spravodlivosti, v prostredí brutality a deštrukcie“ (Noam Chomsky).

 Napriek tlaku, ktorému sú vystavení, v rámci svojho nenásilného odporu 
odmietajú zúčastniť sa v konflikte, nosiť zbrane alebo spolupracovať 
s akýmikoľvek ozbrojenými aktérmi.

 Členovia komunity bojujú odvážne a mierumilovne za presadenie a udržanie 
svojho práva na slušné životné podmienky na pôde, ktorú obhospodarujú.

 Roľníci pracujú na zachovaní svojho životného prostredia a potravinovej 
bezpečnosti, pričom vychádzajú z tradičných a udržateľných výrobných 
modelov. 
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 Prostredníctvom nových modelov vzdelávania bojujú za zachovanie a rozvíjanie 
svojich základných hodnôt, ako sú solidarita, demokracia, pravdivosť 
a rešpektovanie života. 

Za svoju odvahu draho zaplatili: komunita udáva, že z jej 1 300 členov bolo 180 zabitých. 
Členovia Mierovej komunity San José de Apartadó neprestajne čelia hrozbe smrti zo strany 
rôznych skupín, ktoré sú v tomto regióne zapojené do kolumbijskej občianskej vojny 
a nezákonného obchodovania s drogami a zbraňami. Komunita San José de Apartadó však 
napriek tomu svoj boj za mierumilovnú spoločnosť nevzdáva.

Sacharovova cena vyznamená odvahu a vytrvalosť komunity pri obrane univerzálnych 
ľudských práv. Táto cena bude navzdory násiliu základným kameňom v záujme prežitia tejto 
komunity a všetkého medzinárodného uznania, ktoré si zaslúži.


