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SACHAROVPRISET FÖR TANKEFRIHET 2011
Kandidater som föreslagits 

av politiska grupper och enskilda ledamöter i alfabetisk ordning

Kandidat Verksamhet Nominerad av

1 Izzeldin
Abuelaish 

Palestinsk läkare och grundare av 
stiftelsen Daughters for Life. Han har 
vigt sitt liv åt att arbeta för fred mellan 
Israel och Palestina. Han beskrivs som 
brobyggare mellan de båda folken.

Gruppen Europeiska 
konservativa och reformister

2

Mohamed 
Bouazizi 
(Tunisien), 
Asmaa Mahfouz
(Egypten), 
Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi 
(Libyen), 
Razan Zaitouneh 
(Syrien), 
Ali Farzat 
(Syrien) för ”den 
arabiska våren”

Den arabiska våren är en symbol för 
alla som vill ha värdighet, demokrati 
och grundläggande rättigheter i 
arabvärlden. De fredliga 
demonstrationerna engagerade
medborgare av alla slag, 
demokratiaktivister, 
människorättsförsvarare, jurister och 
journalister, men möttes av brutalt våld
från regimens säkerhetsstyrkor i 
samtliga tre länder. De 
fem kandidaterna – Mohamed Bouazizi 
(Tunisien), Asmaa Mahfouz (Egypten), 
Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, 
(Libyen) samt Razan Zeitouneh och 
Ali Farzat (Syrien) – har bidragit och 
bidrar fortfarande till radikal politisk 
förändring i sina respektive hemländer. 
Att tilldela dem Sacharovpriset skulle 
ännu en gång bekräfta parlamentets 
solidaritet och starka stöd för deras 
kamp för frihet och demokrati och mot 
auktoritära regimer.

Europeiska folkpartiets grupp
Gruppen Progressiva förbundet 
av socialdemokrater i 
Europaparlamentet
Gruppen Alliansen liberaler 
och demokrater för Europa
och 
Gruppen De gröna/Europeiska 
fria alliansen
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3 Dzmitry
Bandarenka

Vitrysk medborgarrättskämpe och 
medlem av det vitryska 
journalistförbundet. Han är en av 
grundarna av Charta 97, ett 
medborgarinitiativ för demokratisk 
förändring, och samordnare för den 
europeiska vitryska medborgar-
kampanjen för ett vitryskt 
EU-medlemskap.

Gruppen Europeiska 
konservativa och reformister

4 Boris Pahor 

Slovensk författare som har 
uppmärksammats för sin kamp för 
tankefrihet och sitt starka motstånd mot 
totalitära regimer samt för sitt försvar 
för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna. Han talar 
varmt om betydelsen av
minoritetsrättigheter och värnar om 
minoritetsspråken.

Ledamoten Milan Zver och 
51 andra ledamöter

5 Fredsbyn San 
José de Apartadó 

Denna grupp av colombianska 
småbrukare, ”campesinos”, har blivit 
en internationellt erkänd symbol för 
mod, motståndskraft och engagemang 
för fred och rättvisa i en miljö präglad 
av brutalitet och förstörelse.

Europeiska enade 
vänstern/Nordisk grön vänster
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Nominerad av gruppen Europeiska konservativa och reformister

Izzeldin Abuelaish, MD, MPH, är palestinier, läkare och grundare av stiftelsen Daughters for 
Life.

Izzeldin Abuelaish fick stipendium för att studera medicin i Kairo i Egypten och avlade 
därefter examen i obstetrik och gynekologi vid Institute of Obstetrics and Gynaecology
University of London.

Under perioden 1997–2002 genomgick Izzeldin Abuelaish en specialistutbildning i obstetrik 
och gynekologi vid Soroka-universitetssjukhuset i Beer Sheva i Israel, följt av en 
kompletterande specialistutbildning i perinatalmedicin i Italien och Belgien. Därefter avlade 
han masterexamen i folkhälsa (Health Policy and Management) vid Harvard University.

Dr Abuelaish har arbetat som forskare vid Sheba-sjukhuset (Gertner Institute) i Tel Aviv och 
var den första palestinske läkare som anställts av ett israeliskt sjukhus.

Han förlorade tre döttrar i ett israeliskt bombanfall under ”Operation Cast Lead”. Den
fruktansvärda tragedin gjorde inte Izzeldin Abuelaish till en hård person och hans vilja att 
arbeta för medmänsklighet försvagades inte. Han fortsätter att leva upp till den beskrivning 
som en israelisk kollega gjort av honom: ”Han är brobyggare mellan israeler och palestinier”.

Izzeldin Abuelaish har varit en betydelsefull person i förbindelserna mellan israeler och 
palestinier i många år. Han arbetar på israeliska sjukhus och behandlar både israeliska och 
palestinska patienter.

Izzeldin Abuelaish är för närvarande docent i medicin vid Dalla Lana School of Public 
Health, University of Toronto. År 2010 gav han ut boken ”I Shall Not Hate”, där han berättar 
om sitt livsöde och sin världssyn som fredsälskare.

Genom att nominera Izeldeen Abuelaish kan vi sända ett budskap som uppmuntrar palestinier 
och israeler att övervinna sin fiendskap och arbeta tillsammans för fred.
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Nominerad av Europeiska folkpartiets grupp, gruppen Progressiva 
förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, gruppen Alliansen 
liberaler och demokrater för Europa samt gruppen De gröna/Europeiska 
fria alliansen

Den arabiska våren företrädd av

Mohamed Bouazizi  ,(طارق البوعزیزي) av hans riktiga namn Tarek Bouazizi ,(محمد البوعزیزي)
född den 29 mars 1984 och död den 4 januari 2011, Tunisien, var fruktförsäljare och försökte 
begå självmord genom att tända eld på sig själv den 17 december 2010. Han avled två veckor 
senare. Det blev startskottet till det uppror som utlöste den tunisiska revolutionen som 
störtade president Zine el Abidine Ben Ali och som spreds vidare och ledde till de 
demonstrationer och revolter i andra arabländer som har kallats för den arabiska våren.

Asmaa Mahfouz (1 februari 1985) är en av grundarna av den egyptiska ungdomsrörelsen 
”6 april”, som hon anslöt sig till 2008. Hennes brandtal för frihet, som spelades in den 
18 januari och lades ut på YouTube, sågs av hundratusentals människor och fick dem att 
samlas på Tahrir-torget och kräva demokratiska reformer, social rättvisa och grundläggande 
rättigheter.
Asmaa Mahfouz och hennes familj har förföljts och förhörts av säkerhetsstyrkorna och 
militärrådet.

Asmaa Mahfouz: ”Betraktar du dig som en man, följ i så fall med mig den 25 januari! Säger 
du att kvinnor inte kan demonstrera eftersom de kommer att bli slagna? Jag hoppas att du har
tillräcklig heder och tillräckligt mod för att följa med mig den 25 januari!”

Senare under 2011 greps Asmaa Mahfouz och anklagades för förtal av de egyptiska militära 
härskarna, som hon kallat för ett ”uslingarnas råd”. Hennes mål hänsköts till en 
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militärdomstol, vilket fick oppositionsledare som Mohamed ElBaradei och Ayman Nour att 
protestera. Asmaa Mahfouz släpptes fri mot en borgen på 20 000 egyptiska pund, vilket 
motsvarar ungefär 3 350 US-dollar, och därefter avsade sig högsta militärdomstolen målet 
mot Asmaa Mahfouz samtidigt som en annan aktivist, Loay Nagaty, frigavs.

Den 77 år gamla dissidenten Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi är den 
libyska samvetsfånge som har suttit fängslad längst. 

Han åtalades för konspiration vid ett kuppförsök mot överste Gaddafi 1970 och satt 31 år i 
fängelse, varav många år i isolering. Han släpptes i augusti 2001 i samband med den 
32:a årsdagen av revolutionen.

”Varje gång en dörr öppnades visste jag aldrig om det skulle vara någon som kom för att
hämta mig till min avrättning”, har han berättat för BBC.

”Nu försöker vi bygga upp ett nytt land i enlighet med rättsstatsprincipen. Vi är enade. 
Tripoli är vår huvudstad, Benghazi är vår stad. Det kommer att bli svårt efter 42 år med 
Gaddafi. Det kommer att ta lång tid. Men den libyska folksjälen finns med. Folket förstår. De 
har tålamod att vänta.”

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi är den enda av rebelledarna som är ättling till Libyens 
sista kung, Idris al-Sanusi.
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Razan Zaitouneh är människorättsaktivist och förespråkare för kvinnors rättigheter i Syrien. 
Som journalist försvarar hon enträget respekten för yttrandefrihet. Hon var först aktiv i 
föreningen för de mänskliga rättigheterna och startade senare bloggen ”Syriska 
informationslänken om de mänskliga rättigheterna” (SHRIL), som regelbundet tar upp 
oroande kränkningar av de mänskliga rättigheterna och fall med försvunna personer. På sin 
blogg försöker hon också tillvarata de politiska fångarnas rättigheter i Syrien genom att samla 
in pengar till deras försvar och genom att fördöma de syriska myndigheternas systematiska 
människorättskränkningar. Hon argumenterar även för att president Bashar al-Assad borde 
avsättas och ställas inför Internationella brottmålsdomstolen. 

Allt sedan upprorets början har SHRIL sänt ut vädjanden till det internationella samfundet på 
grund av det våld som demonstranterna utsätts för. Razan Zaitouneh står också i regelbunden 
kontakt med internationella medier för att vittna om läget och fördöma de syriska 
myndigheternas tortyrmetoder. 

Den 12 maj genomsöktes Razan Zaitounehs hem av säkerhetsstyrkorna som planerade att
gripa henne. De hittade henne inte utan grep i stället hennes man, som fortfarande sitter 
fängslad på okänd plats utan kontakt med yttervärlden. Efter gripandet av Wa' il Al-Hamada 
greps även Razan Zaitounehs bror, den 20-årige studenten Abd-al-Rahman Al-Hamada, den 
30 april. De båda männen hålls som gisslan för att tvinga Razan Zaitouneh att överlämna sig 
till myndigheterna. Enligt en av Front Lines källor har Razan Zaitounehs gamla föräldrar 
tvingats att fly för att undgå att gripas. I dag håller sig Razan Zaitouneh fortfarande gömd.
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Ali Farzat (Hama, den 22 juni 1951) är en populär syrisk satirtecknare. Han har publicerat 
över 15 000 skämtteckningar i syriska, arabiska och internationella tidningar. Han är också 
ordförande i det arabiska förbundet för karikatyrtecknare.

När det syriska upproret mot Bashar al-Assads regim började i mars 2011 blev Ali Farzat mer 
öppen i sina regimkritiska satirteckningar och inriktade sig särskilt på personer i regeringen, 
framför allt al-Assad. 

Den 25 augusti 2011 slets Ali Farzat enligt rapporter ut ur sin bil på Umayyad-torget i 
centrala Damaskus av maskerade och beväpnade män, som man tror tillhörde
säkerhetsstyrkorna, och en regimvänlig milis. Han misshandlades sedan svårt och kastades vid
kanten av vägen till flygplatsen där förbipasserande fann honom och tog honom till sjukhus. 
Enligt en av hans anhöriga inriktade sig angriparna särskilt på hans händer, som de krossade. 
De lär sedan ha sagt till Ali Farzat att ”detta är bara en varning”. Ali Farzats bror As'aad 
hävdar dock att Farzat kidnappades i sitt hem vid femtiden på eftermiddagen av 
fem beväpnade män som brutalt misshandlade honom och sedan förde honom till vägen mot 
flygplatsen. De beväpnade männen varnade honom för att ”förlöjliga Syriens ledare”. Den 
lokala samordningskommittén LCC, som företräder upprorsrörelsen i Syrien, uppger att 
Ali Farzats portfölj med teckningar konfiskerades av angriparna. 

De syriska oppositionsledarna har uttryckt sin upprördhet inför rapporterna om angreppet mot 
Ali Farzat och flera webbaktivister har bytt ut sin profilbild på Facebook mot en bild av den 
skadade Farzat från sjukhuset för att visa sin solidaritet med satirtecknaren. Händelsen ledde 
till en ström av solidaritetsuttalanden från tecknarkollegor i arabvärlden och hela övriga 
världen. USA fördömde angreppet och kallade det ”målinriktat och brutalt”. Enligt 
BBC:s expert på arabvärlden är misshandeln av Ali Farzat ett tecken på att de 
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syriska myndigheternas tolerans för avvikande åsikter närmar sig noll.
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Nominerad av gruppen Europeiska konservativa och reformister

Dzmitry Bandarenka är medborgarrättsaktivist och medlem av det vitryska 
journalistförbundet. Han är en av grundarna av medborgarinitiativet Charta 97 och 
samordnare för den vitryska medborgarkampanjen för ett vitryskt EU-medlemskap. Mellan 
1995 och 1996 var Dzmitry Bandarenka journalist vid den oberoende radiostationen 
Radio 101.2 FM, som senare stängdes av myndigheterna.

Under kampanjen inför presidentvalet 2010 var han nära medarbetare till 
oppositionskandidaten Andrej Sannikau.

Efter att ha deltagit i ett massmöte för demokrati i Minsk på valdagen den 19 december 2010 
misshandlades och greps Dzmitry Bandarenka följande kväll och fördes till ett KGB-fängelse. 
I slutet av december åtalades han enligt artikel 293.1 i brottsbalken för att ha deltagit i och 
organiserat upplopp. Den 27 april dömdes han till två års straffläger. 

Det 17 augusti skrevs Dzmitry Bandarenka ut från sjukhus nr 5 i Minsk efter en svår 
ryggradsoperation och skickades tillbaka till inrikesministeriets fängelse på Valadarskigatan. 
Den politiska fången kommer snart att skickas till fångläger nr 15 i Mahilou för att avtjäna sitt 
straff. Han riskerade liv och hälsa för drömmen om ett fritt Vitryssland och har utsatts för 
brutal och förnedrande behandling i fängelset. 

Att tilldela Sacharovpriset till Dzmitry Bandarenka skulle vara ett erkännande av hans mod 
och uthållighet i kampen för frihet. Situationen i Vitryssland kräver en systemförändring i det 
internationella samfundets strategier och taktik för att få ett slut på den odemokratiska 
regimens repressiva politik. Sacharovpriset skulle vara ett tydligt budskap om stöd till 
medborgarna i Vitryssland, ett land som är så förtryckt att ett enda ord i protest mot 
regeringen kan leda till fängelse.
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Nominerad av ledamoten Milan Zver och 51 andra ledamöter

Boris Pahor (född den 26 augusti 1913) slovensk författare, förkämpe för tankefrihet, 
motståndare mot totalitära regimer, försvarare av de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna och en framstående förespråkare av minoritetsrättigheter och 
minoritetsspråk. Boris Pahor är sloven men har både slovenskt och italienskt medborgarskap. 
Han tillhör den slovenska minoriteten och är bosatt i regionen Trieste i Italien.

Boris Pahor nominerades till Nobelpriset i litteratur 2009.

Den 98-årige författaren anses vara en de mest inflytelserika nu levande slovenska författarna. 
Han skriver på slovenska, italienska och franska och har fått många prestigefyllda utmärkelser 
för sitt författarskap och sina insatser för mänskligheten, bland annat de franska 
hedersbetygelserna ”Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres” och ”Chevalier de la Légion 
d’honneur”, det tyska litterära priset ”Bestenliste” samt ”Österreichisches Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst 1. Klasse” från den österrikiska regeringen.

Boris Pahor satt fängslad i koncentrationsläger och var motståndare till fascistregimen i 
Italien. Hans erfarenheter från koncentrationslägret blev den största inspirationen för hans 
verk, som ofta har jämförts med Primo Levis, Imre Kertesz’ eller Jorge Semprúns. 

Boris Pahor var också motståndare till kommunistregimen i Jugoslavien. Han var en av 
grundarna av tidskriften Zaliv (”Bukten”), där han försvarade den ”traditionella demokratiska
pluralismen” mot den totalitära kulturpolitiken i det kommunistiska Jugoslavien. Den 
slovenska kommunistledningen betraktade Boris Pahor som en potentiell samhällsomstörtare.

När Slovenien vunnit sitt oberoende från Jugoslavien, återupprättade och hyllade den 
nytillträdda demokratiska regeringen Boris Pahor som filosof och gottgjorde honom för den 
förföljelse som han tidigare fått utstå. Boris Pahor personifierar samvetet i det unga landet 
Slovenien, som just har firat 20-årsdagen av sin självständighet.
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Nominerad av gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Fredsbyn San José de Apartadó

Colombia har varit ett konfliktfyllt land i över sextio år. Landet kommer högst upp på 
världslistan över folkförflyttningar och är också ett av de länder där antalet 
tvångsförsvinnanden är som högst. Enligt FN:s flyktingkommissariat sker 70 procent av 
tvångsförsvinnandena i Colombia i syfte att expropriera mark från småbrukare och 
urbefolkningar på landsbygden eller från afro-colombianska samhällen. 

Civilbefolkningen fortsätter att vara det främsta offret för den väpnade konflikten i Colombia.

Mitt i ett konfliktområde har en grupp småbrukare, ”campesinos”, blivit en internationellt 
erkänd symbol för ”mod, motståndskraft och engagemang för fred och rättvisa i en miljö 
präglad av brutalitet och förstörelse” (Noam Chomsky).

 Som ett led i det civila motståndet har de vägrat att delta i konflikten, att bära 
vapen eller att samarbeta med väpnade aktörer, trots de påtryckningar som de 
utsätts för.

 Gruppens medlemmar kämpar modigt och fredligt för att återerövra och behålla 
sin rätt att leva ett anständigt liv på den mark som de brukar.

 Dessa småbrukare utnyttjar traditionella och hållbara produktionsmetoder och 
arbetar för att bevara sin miljö och sin livsmedelsförsörjning. 

 Genom nya utbildningsmetoder kämpar de för att bevara och utveckla sina 
viktigaste värden, dvs. solidaritet, demokrati, ärlighet och respekt för livet. 

Deras mod har stått dem dyrt: gruppen uppger att 180 av deras 1 300 medlemmar har dödats. 
Medlemmarna av fredsbyn San José de Apartadó utsätts ständigt för dödshot av olika grupper 
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i det colombianska inbördeskriget och även från narkotika- och vapensmugglare i regionen. 
Trots detta har San José de Apartadó inte gett upp sin kamp för ett fredligt samhälle.

Att tilldela Sacharovpriset till gruppen skulle vara en hyllning av deras mod och uthållighet i 
försvaret av de universella mänskliga rättigheterna. I en situation präglad av våld skulle priset 
vara en viktig garanti för gruppens överlevnad och ge dem det internationella erkännande de 
förtjänar.


