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Zadeva: NAGRADA SAHAROVA ZA SVOBODO MISLI ZA LETO 2011

Poslanci prejmejo v prilogi seznam kandidatov za nagrado Saharova za svobodo misli za leto 
2011 po abecednem vrstnem redu, skupaj z utemeljitvami ter življenjepisi, ki jih je prejelo 
tajništvo. Kandidate je v skladu s statutom nagrade Saharova predlagalo vsaj 40 poslancev 
Evropskega parlamenta oziroma politična skupina.
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NAGRADA SAHAROVA ZA SVOBODO MISLI ZA LETO 2011
Predlagani kandidati 

po političnih skupinah in posameznih poslancih, razvrščeni po abecednem vrstnem redu

Kandidat Dejavnost Predlaga

1 Izeldin Abuelajš

Palestinski zdravnik in ustanovitelj 
fundacije Daughters for Life (Hčerke 
za življenje). Svoje življenje posveča 
iskanju miru v sporu med Izraelom in 
Palestino in ga opisujejo kot „čaroben, 
skrivni most“ med narodoma.

skupina Evropskih 
konservativcev in reformistov

2

Mohamed Buazizi 
(Tunizija), Asma 
Mahfuz (Egipt), 
Ahmed al Zubair 
Ahmed al Sanusi 
(Libija), Razan 
Zaituneh (Sirija), 
Ali Farzat (Sirija) 
v imenu „Arabske 
pomladi“ 

„Arabska pomlad“ simbolično 
predstavlja vse, ki si v arabskem svetu 
prizadevajo za dostojanstvo, 
demokracijo in spoštovanje temeljnih 
človekovih pravic. Mirne 
demonstracije, v katere so se vključile 
različne skupine državljanov, pro-
demokratični aktivisti, zagovorniki 
človekovih pravic, pravniki in 
novinarji, so varnostne sile vladajočih 
režimov vseh teh držav nasilno zatrle. 
Z dodelitvijo nagrade Saharova petim 
nominirancem – Mohamedu Buaziziju 
iz Tunizije, Asmi Mahfuz iz Egipta, 
Ahmedu al Zubairju Ahmedu al
Sanusiju iz Libije ter Razan Zeituneh in 
Aliju Farzatu iz Sirije – ki so prispevali 
in še vedno prispevajo h korenitim 
političnim spremembam v svojih 
državah, bi ponovno potrdili 
solidarnost in podporo Parlamenta 
njihovemu boju za svobodo, 
demokracijo in odpravo avtoritarnih 
režimov.

skupina Evropske ljudske 
stranke
skupina Naprednega 
zavezništva socialistov in 
demokratov v Evropskem 
parlamentu
skupina Zavezništva liberalcev 
in demokratov za Evropo
ter 
skupina Zelenih/Evropske 
svobodne zveze

3 Dimitrij 
Bandarenka

Beloruski civilnodružbeni aktivist in 
član beloruskega združenja novinarjev. 
Eden od soustanoviteljev civilne 
pobude Listina '97 in koordinator 
državljanske kampanje Evropska 
Belorusija.

skupina Evropskih 
konservativcev in reformistov
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4 Boris Pahor 

Slovenski pisatelj, borec za svobodo 
misli, oster nasprotnik totalitarnih 
režimov, zagovornik človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, ki se odločno 
zavzema za pravice manjšin in 
manjšinske jezike.

Poslanec EP Milan ZVER in 
51 drugih poslancev EP

5
Mirovna skupnost 
San José de 
Apartadó

Kolumbijska skupnost, ki jo sestavljajo 
„campesinos“, podeželski kmetje, je 
postala mednarodno priznan simbol 
poguma, odpora in zavezanosti 
najvišjim vrednotam miru in 
pravičnosti v okolju, kjer vladata 
nasilje in uničevanje.

konfederalna skupina 
Evropske združene levice –
Zelene nordijske levice
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Predlaga skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Dr. Izeldin Abuelajš, magister javnega zdravstva, je palestinski zdravnik in ustanovitelj 
fundacije Daughters for Life (Hčerke za življenje).

Abuelajš je prejel štipendijo za študij medicine v Kairu, Egipt, nato pa je dokončal 
specializacijo na Inštitutu za porodničarstvo in ginekologijo Univerze v Londonu.

Med letoma 1997 in 2002 je opravljal pripravništvo na oddelku za ginekologijo in 
porodničarstvo univerzitetne bolnišnice Soroka v kraju Beer Ševa, Izrael, in se nato v Italiji in 
Bruslju nadalje specializiral na področju fetalne medicine; opravil je tudi magisterij iz javnega 
zdravstva (Javno zdravstvo in upravljanje) na univerzi Harvard.

Dr. Abuelajš je kot raziskovalec delal na inštitutu Gertner bolnišnice Šeba v Tel Avivu in je 
postal prvi palestinski zdravnik s stalno zaposlitvijo v kakšni izraelski bolnišnici.

Med vojaško operacijo „Cast Lead“ je v obstreljevanju izraelskih obrambnih sil izgubil tri 
hčerke. Ta grozljiva tragedija pa ni zmanjšala njegove srčnosti in tudi ne oslabila njegove 
trdne zavezanosti k človekoljubnemu delu. Še vedno živi in dela tako, kot ga je opisal nek 
izraelski kolega, kot magični, skrivni most med Izraelci in Palestinci.

Dr. Abuelajš ima že več let pomembno mesto v izraelsko-palestinskih odnosih, saj dela v 
izraelskih bolnišnicah in zdravi tako izraelske kot palestinske bolnike.

Trenutno je dr. Izeldin Abuelajš izredni profesor medicine na Fakulteti za javno zdravje Dalla 
Lana Univerze v Torontu. Leta 2010 je izdal knjigo z naslovom „Ne sovražim“ (I shall not 
hate). V njej Abuelajš pripoveduje zgodbo svojega življenja in podaja pogled na svet nekoga, 
ki si še naprej prizadeva za mir.

S predlaganjem dr. Izeldina Abuelajša lahko Palestincem in Izraelcem posredujemo
spodbudno sporočilo, da lahko premagajo sovraštvo med narodoma in si skupaj prizadevajo 
za mir.
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Predlagajo skupina Evropske ljudske stranke, skupina Naprednega 
zavezništva socialistov in demokratov, skupina Zavezništva liberalcev in 
demokratov za Evropo ter skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

„Arabska pomlad“, ki jo zastopajo

Mohamed Buazizi (يزيزعوبلا دمحم), s pravim imenom Tarek Bouazizi (يزيزعوبلا قراط), 
rojen 29. marca 1984, umrl 4. januarja 2011, je bil ulični prodajalec iz Tunizije, ki je 
17. decembra 2010 poskušal storiti samomor s samosežigom, zaradi česar je dva tedna 
pozneje umrl. Nemiri, ki so sledili njegovi smrti, so pomagali sprožiti tunizijsko revolucijo, ki 
je z oblasti zrinila predsednika Zina el Abidina Ben Alija, in nedvomno pripomogli tudi k 
protestom in revolucijam v drugih arabskih državah, ki so dobili oznako Arabska pomlad.

Asma Mahfuz (1. februar 1985) je ena od ustanoviteljic egiptovskega mladinskega gibanja z 
imenom 6. april, kateremu se je pridružila leta 2008. Njen iskreni poziv k svobodi, ki je bil 
posnet 18. januarja in predvajan na omrežju YouTube, si je ogledalo na tisoče ljudi in je 
pripomogel k temu, da so se zbrali na trgu Tahrir in zahtevali demokratične reforme, socialno 
pravičnost in spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Asmo in njeno družino so varnostne 
sile in vojaški svet napadli in zasliševali. 

Asma Mahfuz: „Če si človek, se mi pridruži 25. januarja. Kdor meni, da se ženske ne bi 
smele pridružiti protestom, saj jih potem čaka tepež, naj zbere dostojanstvo in pogum in se mi 
pridruži 25. januarja.“
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Pozneje leta 2011 so Mahfuzovo zaprli zaradi obtožbe o razžalitvi egiptovskih vojaških vodij, 
ki jih je poimenovala „pasji svet“. Sodili naj bi ji na vojaškem sodišču, zaradi česar so 
aktivisti in tudi možni predsedniški kandidati, kot sta Mohamed El Baradej in Ajman Nur, 
sprožili proteste v znak nasprotovanja, da se postopek vodi na vojaškem sodišču. Mahfuzovo 
so izpustili ob plačilu varščine v višini 20.000 egiptovskih funtov, kar znaša približno 3.350 
ameriških dolarjev, pozneje pa je Vrhovno sodišče vojaških sil tudi opustilo tožbo, tako da so 
bili postopki proti njej in tudi proti aktivistu Loaju Nagatiju ustavljeni.

Ahmed al Zubair Ahmed al Sanusi, 77-letni disident je doslej najdlje v Libiji prestajal 
kazen kot „zapornik vesti“. 

Obsojen je bil zaradi zarotništva pri poskusu državnega udara proti polkovniku Gadafiju leta 
1970 in je preživel 31 let v zaporu, mnogo let tudi v samici. Na prostost je bil izpuščen 
avgusta 2001 ob 32. obletnici revolucije.

„Ko so se odprla vrata, nisem nikoli vedel, ali me ni morda kdo prišel iskat, da bi me 
usmrtili,“ je povedal za BBC.

„Zdaj si prizadevamo, da bi zgradili novo državo na temeljih pravne države. Združeni smo. 
Tripolis je naša prestolnica, Bengazi naše mesto. Po 42 letih Gadafijeve vladavine bo težko. 
Dolgo bo trajalo. Toda libijski duh je tu. Ljudje razumejo in lahko počakajo.“

Zubair je edini naslednik zadnjega libijskega kralja Idrisa al Sanusija v vodstvu upornikov.
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Razan Zaituneh je zagovornica človekovih pravic in boja žensk v Siriji. Kot novinarka se 
goreče zavzema za spoštovanje svobode govora in sodeluje z združenji za človekove pravice, 
postavila pa je tudi spletni dnevnik z naslovom „Syrian Human Rights information link“ 
(Sirska povezava do informacij o človekovih pravicah, SHRIL), na katerem redno razkriva 
pereče kršitve človekovih pravic in primere izginotij. Aktivno sodeluje tudi v boju za pravice 
političnih zapornikov v Siriju, tako da zbira sredstva za njihovo obrambo in prek spletnega 
dnevnika opozarja na sistematične kršitve človekovih pravic s strani sirskih oblasti. Poleg tega 
se zavzema, da bi predsedniku Bašarju al Asadu odvzeli predsedniška pooblastila in ga 
privedli pred Mednarodno kazensko sodišče. 

Na strani SHRIL že vse od začetka nemirov objavlja pozive mednarodni skupnosti, naj se 
odzove na nasilje nad demonstranti, in je v stalnih stikih z mednarodnimi mediji, da bi 
poročali o trenutnih razmerah in obsodili mučenje sirskih oblasti. 

12. maja so organi oblasti prišli na dom Razan Zaituneh, varnostne sile pa so ga preiskale in 
jo želele aretirati. Ker je niso našle, so aretirale njenega moža, ki je še vedno pridržan na 
neznani lokaciji. Še pred aretacijo Waila al Hamada so 30. aprila aretirali njegovega brata, 
dvajsetletnega študenta Abdulrahmana al Hamada. Oba moška naj bi zajeli zato, da bi Razan 
Zaituneh prisilili, da se preda oblastem. Po navedbah virov iz ustanove Front Line so bili 
starši Razan Zaituneh, ki so sicer visoke starosti, prisiljeni v pobeg, da so se tako izognili 
aretaciji. Razan Zaituneh se še danes skriva.

Ali Farzat (Hama, 22. junij 1951) je priznan sirijski politični karikaturist. V sirskih, arabskih 
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in mednarodnih časopisih je objavil že več kot 15.000 karikatur. Opravlja tudi funkcijo 
predsednika arabskega združenja karikaturistov.

Ko se je sirski upor proti vladavini predsednika Bašarja al Asada krepil, je tudi Farzat v svojih 
protirežimskih karikaturah postajal vse bolj neposreden, zlasti ko se je loteval vladnih 
veljakov, posebej al Asada. 

25. avgusta 2011 so Farzata zamaskirani možje z orožjem, ki naj bi bili člani varnostnih sil in 
provladne policije, domnevno izvlekli iz njegovega vozila na trgu Umajad v središču 
Damaska. Nato so ga hudo pretepli in odvrgli ob rob ceste, ki pelje na letališče, kjer so ga 
našli mimoidoči in ga odpeljali v bolnišnico. Po besedah njegovega sorodnika so pripadniki 
varnostnih sil ciljali predvsem na roke in mu tudi obe zlomili, ob tem pa so mu dejali, da je 
vse skupaj „le ogrevanje“. Njegov brat Asad pa nasprotno trdi, da je Farzata okrog 5. ure 
zjutraj pet oboroženih mož ugrabilo na njegovem domu, nato so ga „surovo“ pretepli in 
odvrgli ob letališki cesti. Ugrabitelji so ga nato opozorili, „naj se ne dela norca iz sirskih 
voditeljev“. Lokalni odbor za koordinacijo, skupina aktivistov, ki združuje sirske upornike, je 
potrdila, da so ugrabitelji zasegli tudi njegov kovček in risbe. 

Člani sirske opozicije so v odzivu na novice o Farzatovem mučenju izrazili svoje ogorčenje in 
mnogi spletni aktivisti so v znak solidarnosti s karikaturistom svoje fotografije v profilu na 
družabnem omrežju Facebook zamenjali s fotografijo Farzata v bolnišnici. Incident je sprožil 
valove izrazov solidarnosti karikaturistov, tako v arabskem svetu kot tudi na mednarodni 
ravni. Združene države Amerike so obsodile napad, ki je bil po njihovem mnenju „načrtovan 
in brutalen“. Po mnenju poznavalca arabskih zadev na BBC je napad na Farzata dokaz, da so 
sirske oblasti dosegle stopnjo popolne nestrpnosti do drugače mislečih.
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Predlaga skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Dimitrij Bandarenka je civilnodružbeni aktivist in član beloruskega združenja novinarjev. Je 
eden od ustanoviteljev civilne pobude Listina ’97 in koordinator državljanske kampanje 
Evropska Belorusija. V letih 1995 in 1996 je bil Dimitrij novinar za neodvisno radijsko 
postajo Radio 101.2 FM, ki so jo oblasti pozneje ukinile.

Med predsedniško kampanjo leta 2010 je bil zastopnik opozicijskega predsedniškega 
kandidata Andreja Sanjikova.

Potem ko se je med predsedniškimi volitvami 19. decembra 2010 udeležil pro-
demokratičnega shoda v Minsku, so Dimitrija pretepli in ga naslednji večer zaprli ter odpeljali 
v center za pridržanje KGB. Konec decembra so ga v skladu s členom 293(1) kazenskega 
zakonika obtožili, ker naj bi sodeloval v množičnih nemirih in jih organiziral. 27. aprila so ga 
obsodili na dve leti zaporne kazni v posebni kazenski koloniji. 

Po tem ko je prestal resno operacijo hrbtenice, so 17. avgusta Dimitrija Bandarenko odpustili 
iz 5. bolnišnice v Minsku in ga znova poslali v center za pridržanje Ministrstva za notranje 
zadeve na ulici Valadarski. Političnega zapornika bodo kmalu poslali v kazensko kolonijo 
št. 15 v Mogilevu, kjer bo prestajal kazen. Zaradi sanj o svobodni Belorusiji je ogrozil svoje 
življenje in zdravje ter bil v priporu deležen nehumanega in ponižujočega ravnanja. 

Z dodelitvijo nagrade Saharova Dimitriju Bandarenki bi izrekli priznanje njegovemu pogumu 
in vztrajnosti pri boju za svobodo. Razmere v Belorusiji zahtevajo sistemske spremembe v 
strategijah in taktikah mednarodne skupnosti pri spopadanju z represivnimi politikami 
beloruskega nedemokratičnega režima in nagrada Saharova bi bila jasen znak podpore 
državljanom Belorusije, države, v kateri vlada tako močno zatiranje, da lahko že ena beseda 
zoper oblast vodi v zaporno kazen.
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Predlaga poslanec Milan ZVER in 51 drugih poslancev EP

Boris Pahor (rojen 26. avgusta 1913) je slovenski pisatelj, borec za svobodo misli, goreč 
nasprotnik totalitarnih režimov, zagovornik človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki se 
odločno zavzema za pravice manjšin in manjšinskih jezikov. Pahor je Slovenec, vendar ima 
tudi italijansko državljanstvo. Je pripadnik slovenske manjšine in živi na tržaškem območju v 
Italiji.

Pahor je bil leta 2009 nominiran za Nobelovo nagrado za literaturo.

98-letni pisatelj velja za enega najbolj vplivnih še živečih slovenskih avtorjev. Piše v 
slovenščini, italijanščini in francoščini in je doslej prejel že številne prestižne nagrade za 
literaturo in njegov prispevek k zgodovini človeštva, med drugim francoski znak komturja 
reda umetnosti in leposlovja (Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres) in red legije časti 
(Chevalier de la Légion d’honneur), nagrado Bestenliste v Nemčiji in odlikovanje Častni križ 
za znanost in umetnost prvega reda avstrijske vlade.

Pahor je preživel ujetništvo v koncentracijskem taborišču in je vedno odločno nasprotoval 
fašističnemu režimu v Italiji. Izkušnja v koncentracijskem taborišču je postala eden od 
najmočnejših navdihov za njegovo poznejše delo, pogosto ga primerjajo s Primom Levijem, 
Imrejem Kerteszem ali Jorgejem Semprúnom. 

Močno je nasprotoval tudi komunističnemu režimu v Jugoslaviji. Bil je soustanovitelj revije 
Zaliv, v kateri je zagovarjal „tradicionalni demokratični pluralizem“ v nasprotju s 
totalitarističnimi kulturnimi politikami komunistične Jugoslavije. Slovenski komunistični 
režim je Pahorja dojemal kot potencialnega prevratnika.

Ko se je Slovenija osamosvojila in odcepila od Jugoslavije, je novoustanovljena demokratična 
vlada Pahorja rehabilitirala in mu kot velikemu mislecu izkazala čast ter se tako poskušala 
oddolžiti za njegovo trpljenje v preteklosti. Boris Pahor uteleša zavest mlade države 
Slovenije, ki je nedavno praznovala 20-letnico neodvisnosti.
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Predlaga konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene 
nordijske levice

Mirovna skupnost San José de Apartadó

Kolumbija je že več kot šestdeset let v vojni. Na lestvicah razseljenosti zaseda najvišje mesto, 
ima pa tudi najvišjo stopnjo prisilnih izginotij. Po poročilih Visokega komisarja Združenih 
narodov za begunce se 70 % vseh prisilnih izginotij v Kolumbiji zgodi zato, da bi razlastili 
lastnike malih posestev, domorodne kmete in afriško-kolumbijske skupnosti. 

Največja žrtev oboroženih spopadov v Kolumbiji je še vedno civilna družba.

Sredi konfliktnega območja je vzniknila skupnost, ki združuje „campesinos“, podeželske 
kmete, in si pridobila mednarodno priznanje kot simbol „poguma, odpora in zavezanosti 
najvišjim vrednotam miru in pravičnosti v okolju, kjer vladata nasilje in uničevanje“ (Noam 
Chomsky).

 Del njihovega nenasilnega upora je zavračanje, da bi kljub velikim pritiskom
sodelovali pri spopadih, nosili orožje ali sodelovali s katero koli od oboroženih 
strani.

 Člani skupnosti si pogumno in miroljubno prizadevajo za ohranitev in utrditev 
svoje pravice do dostojnega življenja na zemlji, ki jo obdelujejo.

 Podeželski kmetje si na podlagi tradicionalnih in trajnostnih modelov pridelave 
prizadevajo za ohranitev okolja in varno preskrbo s hrano. 

 Z novimi izobraževalnimi pristopi se bojujejo za ohranitev in razvoj temeljnih 
vrednot, kot so solidarnost, demokracija, resnicoljubnost in spoštovanje 
življenja. 
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Zaradi svojega poguma so morali plačati visoko ceno: v skupnosti trdijo, da je bilo od skupno 
1300 njihovih članov ubitih 180. Članom mirovne skupine San José de Apartadó različne 
skupine, ki sodelujejo v kolumbijski civilni vojni kot tudi pri preprodaji drog in orožja v 
regiji, nenehno grozijo s smrtjo. Kljub temu pa se skupnost San José de Apartadó v boju za 
miroljubno družbo ni predala.

Nagrada Saharova bi počastila pogum in vztrajnost skupnosti pri zagovarjanju splošnih 
človekovih pravic. Spričo vsakodnevnega nasilja bi nagrada lahko predstavljala temelj za 
preživetje skupnosti kot tudi za mednarodno priznanje, ki si ga zaslužijo.


