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Euroopan parlamentti on vuodesta 1988 lähtien eli viimeksi kuluneiden 18 vuoden ajan myöntänyt 
vuosittain Saharovin mielipiteenvapauspalkinnon henkilöille tai järjestöille, jotka ovat merkittävällä tavalla 
puolustaneet ihmisoikeuksia omassa maassaan tai maailmanlaajuisesti. 

Saharov-palkinnon yleinen arvostus on kasvanut nopeasti ja näin ollen Euroopan parlamentin ääni kuuluu 
ihmisoikeuskysymyksissä kaikkialla maailmassa. On suuri kunnia, että tätä palkintoa on kutsuttu Nobelin 
rauhanpalkinnon pikkuveljeksi. Saharov-palkinnon voittajien aktiivinen verkosto edistää palkinnon 
myönteistä mainetta. 

Vuonna 2006 Saharov-palkinto myönnetään Valko-Venäjän demokraattisen opposition johtohahmolle 
Aljaksandr Milinkevitšille. Hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa ja hänen toimintansa kuvastavat 
perusarvojamme, joita ovat demokratia, vapaus, oikeusvaltioperiaate ja ilmaisunvapaus.

Euroopan parlamentti on toistuvasti ilmaissut huolensa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien rappeutumisesta Valko-Venäjällä. Erityistä huolta on kannettu kokoontumis-, ilmaisun- 
ja mielipiteenvapaudesta, jotka ovat ihmisten perustarpeita. Euroopan parlamentti on lisäksi ilmoittanut 
toivovansa, että Valko-Venäjä ottaa sille kuuluvan paikan eurooppalaisten demokraattisten valtioiden 
joukossa, ja että siitä tulee Euroopan naapuruuspolitiikan luotettava kumppani.

Vuonna 2004 palkinnonsaajien arvostettuun joukkoon liittyi Valko-Venäjän toimittajayhdistys, joka 
palkittiin sen merkittävästä työstä sananvapauden ja riippumattoman journalismin puolesta.

Tämän jälkeen Euroopan parlamentin suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta on mahdollistanut 
sen, että olemme kyenneet kehittämään suhteitamme Valko-Venäjään. Valtuuskunnan jäsenet ovat viimeksi 
kuluneiden kahden vuoden aikana toimineet aktiivisesti Valko-Venäjän tilanteen kohentamiseksi, sillä 
maalla on erittäin tärkeä asema Euroopan unionin itäisenä rajanaapurina. Minulla oli itselläni mahdollisuus 
tavata Aljaksandr Milinkevitš kahdesti vuoden 2006 kuluessa.

Läheisten suhteiden kehittyminen riippuu kuitenkin maan halukkuudesta hyväksyä eurooppalaiset 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevat normit ja kunnioittaa tällä alalla tekemiään kansainvälisiä 
sitoumuksia. Tarkkailumme alla on erityisesti opposition jäsenten, opiskelijoiden ja journalistien häirinnän 
lopettaminen. Vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, moniarvoisuus, voimakas kansalaisyhteiskunta ja vapaat 
tiedotusvälineet ovat eurooppalaisen tulevaisuuden välttämättömiä edellytyksiä.

Tämän vuoden voittaja edustaa menetelmiä ja tavoitteita, jotka innoittivat Andrei Saharovia ja rohkaisevat 
meitä kaikkia Euroopan parlamentissa, toisin sanoen rauhanomaista oppositiota, lakien ja kansainvälisten 
sopimusten kunnioittamista sekä sensuurin vastustamista. Toivotan Aljaksandr Milinkevitšille Euroopan 
parlamentin puolesta rohkeutta jatkaa taistelua Valko-Venäjän vapauden ja demokratian puolesta.
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Andrei Saharov, jonka mukaan palkinto on nimetty

Euroopan parlamentti on vuodesta 1988 lähtien myöntänyt vuosittain 
mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon. Sillä palkitaan henkilöitä tai 
järjestöjä, jotka ovat Andrei Saharovin tavoin edistäneet ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia sekä vastustaneet sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta.

Andrei Saharov (1921–1989), kuuluisa fyysikko, tiedeakatemian jäsen, 
toisinajattelija ja vuoden 1975 Nobelin rauhanpalkinnon saaja, lähetti 
karkotuspaikastaan Gorkista Euroopan parlamentille viestin, jossa hän 
toi julki liikutuksensa siitä, että Euroopan parlamentti halusi perustaa 
hänen mukaansa nimetyn mielipiteenvapauden palkinnon. Hän piti tätä 
rohkaisuna kaikille niille, jotka omistautuvat hänen laillaan taistelulle 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta.

Saharovin toiminta ydinfyysikkona ja myöhemmin toisinajattelijana 
osoittaa, että hän ei ainoastaan pyrkinyt konkreettisesti maansa 
toisinajattelijoiden vapauttamiseen, vaan hän käsitteli kirjoituksissaan 
myös tieteen ja yhteiskunnan välisen suhteen, rauhanomaisen 
rinnakkaiselon ja mielipiteenvapauden ongelmia. Saharovista tuli 
koko maailmalle perusoikeuksien kieltämisen vastaisen taistelun 
henkilöitymä. Ankarat uhkaukset ja karkotus eivät voineet lannistaa 
hänen vastarintaansa.

Kuten Andrei Saharov, hänen nimeään kantavan palkinnon saajat ovat 
osoittaneet, miten paljon rohkeutta, kärsivällisyyttä ja sisäistä voimaa 
ihmisoikeuksien puolustaminen ja niiden täydellisen noudattamisen 
vaatiminen edellyttää. Toiminta ihmisarvon puolesta on vaatinut lähes 
aina raskaita uhrauksia – usein se on johtanut vainoon, henkilökohtaisen 
vapauden menetykseen tai karkotukseen kotimaasta.

Saharov-palkinnolla Euroopan parlamentti antaa tunnustuksen erityisen 
merkittävälle toiminnalle, joka kohdistuu ajatuksen- ja sananvapauden 
periaatteiden mukaisesti suvaitsemattomuutta, fanaattisuutta ja 
vihaa vastaan. Näin parlamentti osoittaa vakaumuksensa siitä, että 
perusvapauksiin kuuluu elämän ja henkilökohtaisen koskemattomuuden 
suojan lisäksi myös mielipiteen- ja lehdistönvapaus. Se on yksi 
tärkeimmistä tavoista, joilla vastustetaan sortoa, ja se on samalla 
demokraattisen ja avoimen yhteiskunnan mittari.

Yhdistyneiden kansakuntien 16. joulukuuta 1966 tekemän 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 19 artiklaan on kirjattu oikeus mielipiteenvapauteen 
ja vapaaseen mielipiteenilmaisuun, johon kuuluu vapaus «hankkia, 
vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia riippumatta 
alueellisista rajoista joko suullisesti, kirjallisesti tai painettuna taiteellisessa 
muodossa tahi muulla tavalla». Tämä oikeus heijastaa sitä henkeä, joka 
sai Euroopan parlamentin perustamaan Saharov-palkinnon.

Euroopan parlamentti myöntää tämän 50 000 euron suuruisen 
ihmisoikeuspalkinnon vuosittain Strasbourgissa pidettävän 
juhlaistunnon yhteydessä. Palkinnon myöntäminen ajoittuu lähelle 
joulukuun 10. päivää, jolloin YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus allekirjoitettiin vuonna 1948.

Ihmisoikeudet Euroopan parlamentissa

Euroopan unioni perustuu vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin. 
Nämä periaatteet ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille, ja ne pohjautuvat 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen. Euroopan unioni kunnioittaa 
perusoikeuksia Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen mukaisesti. Kaikki  
EU:n nykyiset jäsenvaltiot allekirjoittivat sen Roomassa vuonna 1950 
Euroopan neuvoston alaisuudessa. Yleissopimus on EU:lle ja sen 
jäsenvaltioille YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja 
siihen liittyvien sopimusten sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
ohella tärkein viiteasiakirja ihmisoikeuksiin liittyvissä kansainvälisen 
oikeuden kysymyksissä.

Euroopan unionista tehty sopimus määrää nimenomaisesti, että 
perusperiaatteita vakavasti ja toistuvasti rikkovan EU:n jäsenvaltion 
oikeudet voidaan evätä ja että jokaisen uuden jäsenvaltion 
on noudatettava niitä ehdoitta. Suhteissa kolmansiin maihin 
perustamissopimus määrää demokratian ja oikeusvaltion vahvistamisen 
sekä ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisen yhdeksi yhteisen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan sekä kehitysyhteistyöpolitiikan tärkeimmistä 
tavoitteista.

Tämä tavoite on paljolti Euroopan parlamentin harjoittaman painostuksen 
tulosta. Parlamentti on entistäkin enemmän korostanut ihmisoikeuksia 
muun muassa EU:n kansalaisten ja sen ulkopuolisten valtioiden 
kansalaisten vetoomusten sekä kansalaisjärjestöjen monipuolisen 
toiminnan johdosta.

Neuvosto julkaisee joka vuosi EU:n ihmisoikeusraportin. 
Parlamentin ulkoasiainvaliokunta laatii samoihin aikoihin maailman 

ihmisoikeustilannetta ja EU:n ulkosuhteissaan harjoittamaa 
ihmisoikeuspolitiikkaa käsittelevän mietinnön, josta keskustellaan 
täysistunnossa. Kuudennen vaalikauden alussa uudelleen 
asetettu ihmisoikeuksien alivaliokunta on parlamentin elin, joka 
käsittelee tämän alan parlamentaarisia aloitteita ja tarjoaa jatkuvan 
mahdollisuuden keskustella ihmisoikeuksien puolustajien kanssa 
ihmisoikeuksien ja demokratian tilanteesta kolmansissa maissa. Lisäksi 
kehitysyhteistyövaliokunta järjestää säännöllisesti kokouksia, joiden 
aiheina ovat ihmisoikeudet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioissa 
tai erityiset aiheet kuten lapsisotilaat tai lapsiorjat, ja ihmisoikeuksien 
parissa toimivat kansalaisjärjestöt ja asianomaiset hallitukset osallistuvat 
näihin kokouksiin.

Ajankohtaisista asioista kuukausittain käytävissä täysistuntokeskusteluissa 
käsitellään kolmansissa maissa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia ja 
etenkin yksittäistapauksia, jolloin asianomaisia hallituksia kehotetaan 
ryhtymään toimiin. Hallitusten reaktiot osoittavat, että Euroopan 
parlamentin ilmaisema arvostelu pannaan merkille. Parlamentin 
antamien päätöslauselmien vaikutus näkyy toisinaan välittömästi, ja ne 
ovat usein pohjana ministerineuvoston toimille. 

Parlamentti voi lainsäädäntövaltuuksiensa nojalla kieltäytyä 
hyväksymästä merkittäviä kolmansien maiden kanssa neuvoteltuja 
sopimuksia, jos maissa on tapahtunut vakavia ihmisoikeuksien tai 
demokraattisten periaatteiden loukkauksia. Parlamentti siis vaatii 
kaikkiin sopimuksiin sisällytettävien ihmisoikeuslausekkeiden 
ehdotonta noudattamista, ja äärimmäisessä tapauksessa sopimus 
voidaan lausekkeen perusteella jopa sanoa irti. Parlamentti lujittaa 
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rooliaan antamalla hyväksymismenettelyssä poliittisia päätöslauselmia, 
järjestämällä kuulemistilaisuuksia, joihin kutsutaan kolmansien 
maiden kansalaisyhteiskunnan edustajia, lähettämällä valtuuskuntia 
arvioimaan ihmisoikeustilannetta paikan päällä sekä tietenkin poliittisen 
parlamentaarisen vuoropuhelun avulla, johon osallistuvat ennen kaikkea 
suhteista muihin parlamentteihin vastaavat Euroopan parlamentin 
valtuuskunnat. Tavatessaan säännöllisesti kumppanuusmaiden 
parlamentaarikkoja Euroopan parlamentin valtuuskunnat keskustelevat 
usein yksittäisistä tapauksista, mikä on johtanut moniin myönteisiin 
tuloksiin.

Tärkein poliittinen foorumi Euroopan parlamentin ja Afrikan, Karibianmeren  
ja Tyynenmeren valtioiden parlamentaarikkojen väliselle vuoropuhelulle 
on AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous. Euro–
Välimeri-alueen parlamentaarinen edustajakokous tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia käydä Välimeren alueen valtioiden kanssa jäsenneltyä 
vuoropuhelua ihmisoikeuksista ja demokratisointikysymyksistä.

Euroopan parlamentti seuraa tiiviisti myös heinäkuussa 2006 perustetun 
YK:n ihmisoikeusneuvoston toimintaa.

Euroopan parlamentti on vaikuttanut ratkaisevasti ihmisoikeuskysymysten 
ottamiseen esille yhteisön toiminnassa. Parlamentti on tehnyt lukuisia 
aloitteita muun muassa kidutuksen kieltämiseksi, vähemmistöjen 
suojelemiseksi, konfliktien ehkäisemiseksi, naisten ja lasten 
oikeuksien edistämiseksi, ihmisoikeusaktivistien suojelemiseksi sekä 
alkuperäiskansojen ja vammaisten oikeuksien turvaamiseksi.

Euroopan parlamentti tuki aktiivisesti muun muassa YK:n kampanjaa 
kuolemanrangaistuksen käytön lopettamiseksi, kansallisten ja 
kansainvälisten parlamenttien välistä kuolemanrangaistuksen 
vastaista maailmankongressia, sotarikoksia käsittelevän kansainvälisen 
rikostuomioistuimen perustamista, Euroopan rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen perustamista ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
vastaista Euroopan unionin kampanjaa. Euroopan parlamentti edistää 
demokratian vahvistamista kolmansissa maissa myös osallistumalla 
vaalitarkkailuun.

Budjettivaltaansa käyttäen Euroopan parlamentti on pystynyt lisäämään 
demokratia- ja ihmisoikeusohjelmille myönnettäviä määrärahoja 
huomattavasti. Parlamentin aloitteesta talousarvioon on perustettu 
asiaa koskeva oma osasto, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen aloite, jonka määrärahoja voidaan käyttää 32 maassa 
hyvin erilaisiin hankkeisiin neljällä keskeisellä alalla. Nämä ovat 
demokratian, oikeusvaltion periaatteen ja vastuullisen valtionhallinnon 
tukeminen, kuolemanrangaistuksen poistaminen sekä kidutuksen ja 
rankaisemattomuuden torjuminen, kansainvälisten tuomioistuinten 
ja kansainvälisen rikostuomioistuimen tukeminen sekä lisäksi 
rasismin ja muukalaisvihan ja vähemmistöjen syrjinnän torjuminen ja 
alkuperäiskansojen oikeuksien turvaaminen. Vuonna 2006 Euroopan 
parlamentti onnistui turvaamaan sen, että tällaisia toimia rahoitetaan 
edelleen erillisellä välineellä.

Taloudellisten ja sosiaalisten kansalaisoikeuksien edistäminen unionissa, 
rasismin, uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja muukalaisvihan 
vastustaminen sekä turvapaikan hakijoiden ja siirtotyöläisten 
kohtelu kuuluvat Euroopan parlamentin keskeisiin huolenaiheisiin. 
Perusoikeuksien tilaa Euroopan unionissa käsittelee kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Jos EU:n kansalaiset katsovat 
perusoikeuksiaan loukatun, he voivat kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen 
tai Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan puoleen. 
Oikeusasiamies käsittelee unionin toimielinten toimintaa koskevia 
valituksia, vetoomusvaliokunta taas jäsenvaltioiden sopimusloukkauksia 
koskevia vetoomuksia. Sopimusrikkomusmenettelyn seurauksena 
jäsenvaltiot ovat usein joutuneet muuttamaan lakejaan siten, että ne 
ovat yhteisön oikeuden mukaisia.
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1988	 NELSON	ROLIHLAHLA	MANDELA	sekä	ANATOLI	MARTŠENKO	(postuumisti)	 10

1989	 ALEXANDER	DUBČEK	 11

1990	 AUNG	SAN	SUU	KYI	 11

1991	 ADEM	DEMAÇI	 12

1992	 LAS	MADRES	DE	LA	PLAZA	DE	MAYO	 12

1993	 OSLOBODJENJE	 13

1994	 TASLIMA	NASREEN	 13

1995	 LEYLA	ZANA	 14

1996	 WEI	JINGSHENG	 14

1997	 SALIMA	GHEZALI	 15

1998	 IBRAHIM	RUGOVA	 15

1999	 XANANA	GUSMÃO	 16

2000	 ¡BASTA	YA!	 16

2001	 IZZAT	GHAZZAWI	ja	NURIT	PELED-ELHANAN	sekä	DOM	ZACARIAS	KAMWENHO	 17

2002	 OSWALDO	JOSE	PAYA	SARDINAS	 18

2003	 YK:N	PÄÄSIHTEERI	KOFI	ANNAN	ja	YK:N	HENKILÖSTÖ	 19

2004	 VALKO-VENÄJÄN	JOURNALISTILIITTO	 19

2005	 LADIES	IN	WHITE,	HAUWA	IBRAHIM	ja	TOIMITTAJAT	ILMAN	RAJOJA	 20

2006	 ALJAKSANDR	MILINKEVITŠ	 08
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Aljaksandr Milinkevitš

Milinkevitš valittiin lokakuussa 2005 yhdistyneen demokraattisen 
opposition yhteiseksi presidenttiehdokkaaksi, ja hän onnistui pitämään 
Valko-Venäjän opposition Aljaksandr Lukašenkan vastaisena yhtenäisenä 
rintamana koko 19. maaliskuuta 2006 pidettyjä presidentinvaaleja 
edeltäneen kampanjan ajan.

Milinkevitš syntyi vuonna 1947 Valko-Venäjällä Hrodnan kaupungissa 
asialleen omistautuneiden vapaustaistelijoiden perheeseen. 
Hän valmistui vuonna 1969 erinomaisin arvosanoin Hrodnan 
opettajankoulutusinstituutin fysiikan- ja matematiikan laitokselta.

Suoritettuaan vuonna 1972 jatkotutkinnon Valko-Venäjän tiedeakatemian 
fysiikan laitoksella hän toimi nuorempana tutkimusassistenttina ja 
johti vuosina 1980–1984 Sétifin yliopiston fysiikan laitosta Algeriassa. 
Vuosina 1978–1980 ja 1984–1990 hän toimi dosenttina Hrodnan 
valtionyliopistossa.

Vuosina 1990–1996 Milinkevitš oli Hrodnan kaupungin varapormestarina. 
Hän lähti mukaan poliittiseen toimintaan ja osallistui aktiivisesti presidentti 
Lukašenkan vastaehdokkaan Sjamjon Domašin vaalikampanjaan tämän 
kampanjapäällikkönä vuoden 2001 presidentinvaaleissa.

Viisi vuotta myöhemmin Milinkevitš vaati Valko-Venäjälle aidosti 
demokraattista tulevaisuutta ja asettui maaliskuussa 2006 pidetyissä 
presidentinvaaleissa ehdolle todellisena vaihtoehtona Lukašenkan 
autoritaariselle järjestelmälle huolimatta Valko-Venäjän viranomaisten 
yhä ankarammasta painostuksesta vaalien alla.

Milinkevitš valittiin Valko-Venäjän yhdistyneen demokraattisen opposition 
viralliseksi presidenttiehdokkaaksi yli 100 000 allekirjoittajan tuella. 
Milinkevitšin diplomaattinen neuvottelutyyli ja varovainen esiintyminen 
julkisuudessa auttoivat häntä saamaan vankan kansainvälisen tuen 
kampanjoinnilleen. Euroopan unionin arvion mukaan vaalit eivät olleet 
vapaat eivätkä oikeudenmukaiset, ja vaalipetoksia saattoi tapahtua. 
Virallisten tietojen mukaan Milinkevitš sai äänistä kuusi prosenttia, 
mutta epävirallisten tietojen perusteella hänen kansansuosionsa oli 
huomattavasti suurempi.

Milinkevitš kutsuttiin tammikuussa 2006 Euroopan parlamenttiin, 
jossa hänellä oli kahdenkeskinen tapaaminen puhemies Josep Borrell 
Fontellesin kanssa. Hän myös osallistui Brysselissä Euroopan parlamentin 
ulkoasiainvaliokunnan kokoukseen, jossa keskusteltiin yhdistyneen 
demokraattisen opposition poliittisesta ohjelmasta. 

Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne on heikentynyt maaliskuussa 2006 
pidettyjen vaalien jälkeen. Viranomaiset ovat säätäneet lain, jolla 
kriminalisoidaan valtion kritisoinniksi katsottu toiminta. Toimittajien, 
aktivistien ja muiden nykyhallinnon poliittisesti hankalina pitämien 
arvostelijoiden vaientaminen ja vangitseminen jatkuu edelleen.

Milinkevitš oli Euroopan parlamentin puhemiehen Josep Borrell 
Fontellesin virallisena vieraana parlamentin täysistunnossa 
Strasbourgissa huhtikuussa 2006, heti Valko-Venäjän presidentinvaalien 
jälkeen. Vierailun aikana Milinkevitš piti puheen ulkoasianvaliokunnan 
ja suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan yhteisessä 
kokouksessa. Hän kävi keskusteluja puhemies Borrellin, Euroopan 
parlamentin kaikkien poliittisten ryhmien johtajien, komission jäsenen 

Benita Ferrero-Waldnerin sekä ulkopoliittisen edustajan Javier Solanan 
kanssa. Koko Euroopan parlamentti myös osoitti hänelle seisten 
suosiotaan, kun täysistunnossa äänestettiin Valko-Venäjää koskevasta 
päätöslauselmasta.

Huhtikuussa 2006 Milinkevitš vangittiin 15 päiväksi yhdessä muiden 
opposition edustajien kanssa osallistumisesta «luvattomaan kokoukseen» 
– Minskissä Tšernobylin onnettomuuden 20. vuosipäivän muistoksi 
järjestettyyn rauhanomaiseen mielenosoitukseen. Kesällä 2006 useita 
aktivisteja ja poliitikkoja tuomittiin vankeuteen, pisimmillään viideksi ja 
puoleksi vuodeksi. Aktivistien itsensä lisäksi myös heidän perheisiinsä 
kohdistettiin toimenpiteitä.

Milinkevitš on sortotoimista huolimatta sitoutunut jatkamaan taistelua 
maansa demokraattisen tulevaisuuden turvaamiseksi ja sen puolesta, 
että Valko-Venäjän kansa saa takaisin perusoikeutensa yhä vaikeammaksi 
käyvästä poliittisesta ilmapiiristä huolimatta.

Euroopan parlamentti haluaa Saharov-palkinnolla kunnioittaa 
Milinkevitšin työtä ja ilmaista pitävänsä erittäin tärkeänä, että Valko-
Venäjä löytäisi tiensä demokratiaan ja osallistuisi täysimääräisesti vapaan 
ja yhtenäisen Euroopan elämään.

Aljaksandr Milinkevitš on Valko-Venäjän demokraattisen opposition johtaja.
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Nelson Rolihlahla Mandela, joka syntyi vuonna 1918 
Umtatassa Etelä-Afrikassa ja valittiin vuonna 1994 
ensimmäisissä vapaissa vaaleissa Etelä-Afrikan tasavallan 
presidentiksi, on viettänyt suurimman osan elämästään 
vankilassa. Sekä maanmiehilleen että koko maailman 
suurelle yleisölle hän symboloi Afrikan kansalliskongressin 
(ANC) johtajana mustan väestönosan vastarintaa 
ihmisoikeuksia halveksivaa apartheid-hallintoa kohtaan. 
Palkinnon myöntämisen ajankohtana vuonna 1988 
Mandela oli vielä kotiarestissa.
Nelson Mandela vetäytyi politiikasta kesäkuussa 1999, 
mutta toimii edelleen ihanteidensa ja arvojensa puolesta 
kahdessa hyväntekeväisyysjärjestössään, Nelson Mandelan 
-säätiössä ja Nelson Mandelan lastenrahastossa.

Puhuessaan Etelä-Afrikan parlamentin istunnossa, joka 
järjestettiin maan demokratian 10-vuotispäivän kunniaksi, 
Nelson Mandela sanoi: «Pyrkiessämme löytämään ja 
vakiinnuttamaan maassamme kattavan demokratian, 
joka ei perustu rotuihin, johtava periaatteemme oli, että 
yhteiskunnan kaikissa ryhmissä ja sen kaikilla aloilla on hyviä 
miehiä ja naisia ja että avoimessa ja vapaassa yhteiskunnassa 
nämä eteläafrikkalaiset toimivat yhdessä ja yhteistyössä 
pyrkiessään yhteiseen hyvään... Vanhat viholliset ovat 
onnistuneet neuvottelemaan rauhanomaisen siirtymisen 
apartheidista demokratiaan juuri siksi, että olimme valmiit 
hyväksymään toisessa olevan sisäisen mahdollisuuden 
tehdä hyvää.»

Nelson Rolihlahla Mandela

Anatoli Martšenko (1938–1986), yksi entisen Neuvostoliiton 
tunnetuimmista toisinajattelijoista, kuoli nälkälakon 
seurauksena Tšistopolin vankilassa joulukuussa 1986 
oltuaan vankeudessa yli 20 vuotta. Hän kuului vuonna 
1975 perustettuun ryhmään, joka pyrki edistämään ETYKin 
päätösasiakirjojen ja etenkin niiden inhimillistä ulottuvuutta 
koskevien määräysten noudattamista.
Hän paljasti totuuden Neuvostoliiton työleireistä 
ja vankiloista. Sen seurauksena hänet tuomittiin 
neuvostovastaisesta agitaatiosta ja propagandasta.
«Ainoa mahdollisuus taistella vallitsevaa pahuutta 
ja laittomuutta vastaan on mielestäni se, että tuntee 
totuuden.»

Anatoli Martšenko 

Palkitessaan Alexander Dubčekin (1921–1992) vuonna 1989 
Euroopan parlamentti kunnioitti yhtä entisen itäblokin 
uudistuksen ja murroksen käynnistäjää sekä «Prahan 
kevään» nimellä tunnetun demokratialiikkeen kantavaa 
voimaa.
Hänen tavoitteenaan oli luoda «ihmiskasvoinen sosialismi», 
mutta Varsovan liiton panssarivaunut jyräsivät toiveen 
alleen 21. elokuuta 1968. Alexander Dubček sai syytteen 
maanpetoksesta, ja hänet erotettiin kaikista viroista sekä 
Tšekkoslovakian kommunistisesta puolueesta. Vuoteen 
1985 saakka hän elätti itsensä työläisenä. Vuonna 
1988 hän palasi aktiiviseen politiikkaan osallistuen 
kansalaisoikeusliikkeeseen.

Tšekkoslovakian samettivallankumouksen jälkeen 
Dubček valittiin Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan 
liittokokouksen puhemieheksi. Dubčekin toiminta herätti 
toiveita myös neuvostoliittolaisissa toisinajattelijoissa, 
jotka olivat taistelleet vuosikausia glasnostin puolesta, 
kuten Andrei Saharov totesi palkinnon myöntämisen 
yhteydessä 1990 lähettämässään tervehdyksessä. Dubček 
toivoi tuolloin, että «Prahan kevään ansiosta vuonna 1990 
ja kaikkina tulevina vuosina soisi Euroopan yhteishengen 
suuri sinfonia».

Alexander Dubček

Aung San Suu Kyi
Vuonna 1947 Burmassa syntyneelle, Nobelin rauhanpalkinnon 
saaneelle oppositiopoliitikko Aung San Suu Kyille 
myönnettiin Saharov-palkinto vuonna 1990.
Elokuussa 1988 asevoimat kukistivat koko maata 
koskeneen, Burman tuolloista hallitusta kohtaan osoitetun 
ja demokratiaa vaatineen yleislakon ja ottivat itse vallan. 
Suu Kyi palasi Burmaan asettuakseen demokratialiikkeen 
johtoon. Sotilashallitus iski kuitenkin verisesti takaisin ja 
tuomitsi Suu Kyin ja satoja hänen perustamansa Kansallisen 
demokratian liiton jäseniä kotiarestiin vuonna 1989.
Huolimatta Kansallisen demokratian liiton menestyksestä 
vuonna 1990 järjestetyissä vapaissa parlamenttivaaleissa 
sotilashallitus säilytti asemansa sotatilalain avulla. Aung 
San Suu Kyi kieltäytyi lähtemästä maanpakoon, ja hänet 
vapautettiin vasta kuuden vuoden kuluttua vuoden 1995 
heinäkuussa.
Aung San Suu Kyi ilmaisi vakaumuksensa näillä sanoilla: 
«Kaikkein musertavimmankin valtiokoneiston alla rohkeus 

nousee aina esiin, koska pelko ei ole sivistyneen ihmisen 
luonnollinen olotila.»
Aung San Suu Kyi pidätettiin uudelleen 30. toukokuuta 2003 
yhdessä 19 puoluetoverinsa kanssa ja asetettiin kotiarestiin. 
Hän ei ole saanut pitää mitään yhteyksiä perheeseensä, 
ystäviinsä eikä kannattajiinsa. 
EU tiukensi lokakuussa 2004 Burman vastaisia pakotteita, 
koska maan sotilashallitus ei ollut noudattanut sen 
vaatimuksia, joihin kuului muun muassa Aung San Suu Kyin 
vapauttaminen ja Kansallisen demokratian liiton toiminnan 
rajoittamisen lopettaminen.
Aung San Suu Kyi toimii edelleen kansallisen vuoropuhelun, 
väkivallattomuuden, demokratian ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen puolesta maassaan. Aung San Suu Kyi 
täytti 61 vuotta 19. kesäkuuta 2006. Hänet vapautettiin 
kotiarestistaan virallisesti vuonna 2006. Hänen 
liikkumisvapauttaan ja sananvapauttaan rajoitetaan 
käytännössä edelleen.



1�

2 0 0 6

1�

19
91

19
92

1993
1994

Vuonna 1991 Euroopan parlamentti myönsi ihmisoikeus- 
palkintonsa vuonna 1936 Prištinassa syntyneelle 
kosovolaiselle Adem Demaçille. Näin se kunnioitti miestä, 
joka oli viettänyt suurimman osan elämästään (1958–
1990) vankilassa puolustettuaan Kosovon albaanien 
perusoikeuksia puheissaan ja kirjoituksissaan.
Vankeus ei kuitenkaan lannistanut Demaçia: yhä uudelleen 
hän korotti äänensä kertoakseen karvaan totuuden serbien 
harjoittamasta kahden miljoonan Kosovon albaanin 
sorrosta.
«Sananvapaus on demokratian ensimmäinen välttämätön 
edellytys. Ilman sananvapautta ei ole keskustelua, ilman 
keskustelua ei voi löytää totuutta, ja ilman totuutta kehitys 
ei ole mahdollista.»

Vapauttamisensa jälkeen Adem Demaçi alkoi johtaa 
Ihmisoikeuksien ja vapauksien turvaamisen neuvosto -
nimistä ihmisoikeusjärjestöä. Serbien hyökkäyksen aikana 
vuosina 1998–1999 hän toimi Kosovon vapautusarmeijan 
(UCK) poliittisena edustajana. Sodan jälkeen hän on 
ennen kaikkea omistautunut edistämään kansanryhmien 
välistä sovintoa ja pakolaisten paluuta. Hän toiminut 
puheenjohtajana yhteisymmärryksen, suvaitsevaisuuden 
ja rinnakkainelon komiteassa, joka muodostuu Kosovon 
kaikkien etnisten ryhmien edustajista, «koska Kosovo 
kuuluu kaikille» ja «koska tavoitteenamme on vapaa, 
demokraattinen ja multietninen yhteiskunta».

Adem Demaçi

Argentiinalainen ihmisoikeusliike Las Madres de la Plaza de 
Mayo sai Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon vuonna 
1992.
Vuodesta 1976 vuoteen 1983 argentiinalaiset elivät 
sotilasdiktatuurin alaisina. Huhtikuussa 1977 14 naista 
kokoontui ensimmäistä kertaa Buenos Airesin 
Plaza de Mayo -aukiolle vedotakseen presidentti Videlaan. 
Aluksi nämä äidit (las Madres) pääasiassa etsivät kadonneita 
lapsiaan ja vaativat niiden rankaisemista, jotka olivat 
vastuussa 30 000 ihmisen katoamisesta sotilasdiktatuurin 
aikana. Myöhemmin he ovat taistelleet riippumattoman 
oikeusjärjestelmän, poliittisten olojen muuttamisen ja 
rauhan puolesta.
Äitien jokatorstainen mielenosoitus presidentinpalatsin 
Casa Rosadan edessä symboloi heidän liikkeensä 
peräänantamattomuutta. Mielenosoitusta varten he 
peittävät päänsä valkoisin huivein, joita pidetään yleisesti 
oikeustaistelun vertauskuvana.

Plaza de Mayon äidit toivoivat, että maan nuoriso aktivoituisi 
ja nousisi vastustamaan järjestelmää, joka tuomitsee 
miljoonat argentiinalaiset köyhyyteen eikä tarjoa ihmisille 
koulutusta, asuntoa eikä terveydenhuoltoa.
Tässä tarkoituksessa he ovat perustaneet kansanyliopiston 
(Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo) niitä nuoria 
varten, jotka eivät ole saaneet kouluopetusta.
Joulukuussa 2002 Plaza de Mayon äidit järjestivät jo 22:ta 
kertaa 24 tuntia kestäneen vastarintamarssin teemanaan 
ulkomaanvelan takaisinmaksun vastustaminen.
Plaza de Mayon äidit etsivät vaikeuksista huolimatta yhä 
oikeutta ja totuutta. Heidän pyyntönsä eräiden diktatuurin 
ajan sotilaiden luovuttamisesta hylättiin, vaikka oli ehditty 
jo toivoa, että «tie oikeuteen» olisi auki.

Las Madres de la Plaza de Mayo

Oslobodjenje-päivälehti sai Saharov-palkinnon vuonna 
1993.
Vaikka toimittajia oli kuollut ja loukkaantunut ja serbien 
tykistö oli tuhonnut lehden toimituksen, rakennuksen 
kellarissa sijaitsevassa pommisuojassa Sarajevossa 
työskenteli lehden julkaisemiseksi henkensä vaarantaen 
noin 70 toimittajaa, joihin kuului muslimeja, serbejä ja 
kroaatteja.
Tuolloin toimittajiin kuulunut ja myöhemmin Bosnian 
suurlähettiläänä toiminut Zlatko Disdarević totesi, että 
Oslobodjenjen päämääränä oli Bosnia ja Hertsegovinan 
säilyttäminen ja puolustaminen multietnisenä valtiona.

«Toimintamme tarkoituksena oli vastustaa Bosnia ja 
Hertsegovinan jakautumista tai peräti sen häviämistä 
kartalta. Sarajevon ja Bosnia ja Hertsegovinan väestö 
jatkaa edelleen kamppailuaan sitä jakautumista vastaan, 
joka juontaa juurensa ensimmäistä maailmansotaa 
edeltäneeseen Eurooppaan.»
Vuonna 2003 Oslobodjenje vietti 60-vuotisjuhlaansa. 
Nimensä «vapautus» lehti sai sen perustaneiden partisaanien 
mukaan, jotka taistelivat Jugoslavian saksalaisia miehittäjiä 
vastaan. 

Oslobodjenje

Taslima Nasreen
Kun vuonna 1962 Bangladeshissa syntynyt lääkäri ja kirjailija 
Taslima Nasreen sai vuonna 1994 Saharov-palkinnon, 
hän oli jo paennut Eurooppaan. Hänen uskonnollista 
fundamentalismia ja erityisesti naisten alistamista 
arvostelevat teoksensa ovat kiellettyjä hänen kotimaassaan, 
ja islamilaiset fundamentalistit ovat uhanneet häntä 
kuolemalla.
Palkinnon myöntämisen yhteydessä pitämässään 
kiitospuheessa hän sanoi tulevansa maailmankolkasta, 
jossa sosiaaliset jännitteet ja ihmisten vaikeudet ovat 
kestämättömiä. Kirjailijana hän ei voisi sulkea silmiään 
slummien päivittäiseltä kärsimykseltä ja nälältä.

Syyskuussa 1998 Taslima Nasreen palasi Bangladeshiin 
vakavasti sairaan äitinsä luokse. Heti kun tieto tästä 
levisi, uskonnolliset fundamentalistit vaativat jälleen 
kuolemaa kirjailijalle. Oikeus antoi häntä koskevan 
vangitsemismääräyksen ja uhkasi takavarikoida hänen 
omaisuutensa.
Euroopan parlamentti vastasi Taslima Nasreenin 
avunpyyntöön ja vaati päätöslauselmassaan Bangladeshin 
hallitusta turvaamaan Taslima Nasreenin hengen ja 
turvallisuuden.
Jatkuvien uhkausten vuoksi Taslima Nasreen jätti maansa 
uudestaan tammikuussa 1999.
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Kun Euroopan parlamentti myönsi vuonna 1995 Saharov-
palkinnon Leyla Zanalle tunnustuksena ihmisoikeuksien 
rohkeasta puolustamisesta ja ponnisteluista rauhanomaisen 
ja demokraattisen ratkaisun löytämiseksi Turkin hallituksen ja 
kurdiväestön väliseen konfliktiin, tämä oli ollut vankilassa jo 
vuoden ajan.
Zana oli ryhtynyt johtamaan taistelua vangitun 
aviomiehensä oikeuksien puolesta. Toiminta huipentui 
hänen ehdokkuuteensa Turkin parlamenttivaaleissa vuonna 
1991. Hän sai 84 prosenttia vaalipiirinsä Diyarbakirin 
äänistä. Avajaispuheenvuorossaan hän lupasi kurdikielellä 
ponnistella sen hyväksi, että kurdit ja turkkilaiset voisivat 
elää yhdessä demokraattisessa ympäristössä.
Kurdien oikeuksia puolustavien puheidensa ja kirjoitustensa 
vuoksi Ankarassa toimiva valtion turvallisuutta käsittelevä 
tuomioistuin tuomitsi joulukuussa 1994 Leyla Zanan sekä 
kolme muuta kurdien etua ajavaan kansan demokraattiseen 

puolueeseen kuuluvaa kansanedustajaa 15 vuodeksi 
vankeuteen syytettyinä kuulumisesta PKK:hon.
Hallitus tarjoutui vapauttamaan Zanan terveydellisistä 
syistä vuonna 1997, mutta hän kieltäytyi. «Toivon kaikkien 
poliittisten vankien yleistä armahdusta. En halua tulla 
vapautetuksi terveydellisistä syistä samalla, kun poliittiset 
ystäväni ovat edelleen vangittuina.»
Uusi oikeudenkäynti saatiin päätökseen vuonna 2003. 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että ensimmäisen 
oikeudenkäynnin tapaan se ei ollut puolueeton eikä 
riippumaton. Oikeus päätti, että entisten kurdikansanedustajien 
piti kärsiä loppuun jäljellä olevat vankeustuomionsa.
Turkin vetoomustuomioistuin päätti kuitenkin 9. 
kesäkuuta 2004 tuomioiden kumoamisesta ja vangittujen 
vapauttamisesta. Siten Leyla Zana pääsi vihdoin 14. 
lokakuuta 2004 henkilökohtaisesti puhumaan Brysselissä 
järjestettyyn Euroopan parlamentin juhlaistuntoon.

Leyla Zana

«Kiinan demokratialiikkeen isä» sai Saharov-palkinnon 
vuonna 1996.
Kiinan tunnetuin toisinajattelija syntyi 20. toukokuuta 1950 
virkamiesperheeseen. Aluksi hän kannatti punakaartilaisena 
innokkaasti maolaisen kulttuurivallankumouksen ihanteita, 
mutta kääntyi myöhemmin luokkataistelun julmuuksiin 
pettyneenä tukemaan humanismia ja demokratiaa.
Kun Deng Xiaoping tuli valtaan vuonna 1978, Wei Jingsheng 
oli mukana luomassa «demokratian muuria». Seinälehdissä 
kansalaiset vaativat hyvittämään tehdyt vääryydet. «Mitä 
on todellinen demokratia?», Wei kysyi julisteessa saaden 
osakseen Kiinan hallituksen huomion ja vihan.
Kun Wei Jingsheng maaliskuussa 1979 kutsui Deng Xiaopingiä 
Mao Tsetungin jalanjälkiä seuraavaksi diktaattoriksi, 
hänet pidätettiin ja tuomittiin näytösluontoisessa 
oikeudenkäynnissä 15 vuodeksi vankeuteen ja työleirille 
vastavallankumouksellisista rikoksista.

Wei Jingsheng ei antanut periksi myöskään päästyään 
vapaaksi vuonna 1993. Hän solmi yhteyksiä läntisiin 
tiedotusvälineisiin ja jatkoi Kiinan ihmisoikeusloukkausten 
tuomitsemista. Vuonna 1994 valtion turvallisuuspalvelu 
sieppasi Wei Jingshengin, ja hänet tuomittiin 
antikommunistisesta salaliitosta jälleen 14 vuodeksi 
vankeuteen vuoden 1995 lopulla.
Hänen terveydentilansa heikentyi jatkuvasti epäinhimillisten 
vankilaolojen vuoksi. Lisäksi hän joutui muiden vankien 
pahoinpitelemäksi.
Kansainvälisen painostuksen tuloksena Wei Jingsheng 
vapautettiin 16. marraskuuta 1997 ja hänet karkotettiin 
Yhdysvaltoihin. Hän jatkaa edelleen työtään Kiinan 
ihmisoikeuksien ja demokratian hyväksi toimimalla vuonna 
1998 perustetun demokratiaa puolustavan ulkokiinalaisten 
liiton puheenjohtajana sekä perustamassaan Wei 
Jingshengin säätiössä.

Wei Jingsheng

Vuoden 1997 Saharov-palkinnon saanut Salima Ghezali 
syntyi vuonna 1958 Algerin lähellä. Hän toimi 80-luvulla 
ensin Algerian naisliikkeessä muun muassa Euroopan 
ja Maghrebin naiset -järjestön perustajajäsenenä sekä 
perustamansa Nyssa-naistenlehden päätoimittajana.
Naisten oikeuksien puolustajasta tuli vakaumuksellinen 
ihmisoikeuksien ja Algerian demokratian esitaistelija. 
La Nation -viikkolehden julkaisijana hän toi vuodesta 
1994 lähtien yhä enemmän esiin sensuuriin liittyviä 
kysymyksiä. Hänen artikkelinsa vaativat rauhanomaista ja 
demokraattista ratkaisua Algerian kriisiin, joka on vaatinut 
kymmenientuhansien ihmisten hengen, joiden joukossa on 
lukuisia toimittajia. Näin hän joutui Algerian viranomaisten  
ja islamilaisen ääriliikkeen kannattajien ristituleen.
Hänen Algerian ihmisoikeustilannetta koskevan artikkelinsa 
julkaiseminen Le Monde Diplomatique -lehdessä johti 
siihen, että viranomaiset määräsivät hänen lehtensä 
lakkautettavaksi vuonna 1996. Salima Ghezali vastasi: 

«Paras tapa varmistaa, että sivistys voittaa raakuuden, on 
muistuttaa ihmisyhteisömme perustan muodostavista 
periaatteista ja säilyttää valppaus.» 
Salima Ghezali kertoi Euroopan parlamentissa 25. 
huhtikuuta 1996 pidetyssä lehdistönvapautta koskeneessa 
kuulemistilaisuudessa pelosta ja pakkokeinoista, joiden 
alaisina algerialaiset toimittajat elävät pyrkiessään 
kiertämään sensuuria ja välttämään vastustajiensa 
kostotoimet.
Vuonna 2002 La Nation -lehden julkaiseminen oli taas 
mahdollista, ja Salima Ghezali vahvisti, että lehti toimii 
myös tulevaisuudessa maan demokraattisen avautumisen 
hyväksi.
Helmikuusta 2005 lähtien Salima Ghezali on kuulunut 
ihmisoikeuksien puolustajia tukevan Euro–Välimeri-säätiön 
hallintoneuvostoon.

Salima Ghezali

Ibrahim Rugova
Kun aseellinen selkkaus serbijoukkojen ja Kosovon 
vapautusarmeijan välillä laajeni vuonna 1998, Euroopan 
parlamentti ilmaisi kantansa myöntämällä Saharov-
palkinnon Kosovon albaanien poliittiselle johtajalle Ibrahim 
Rugovalle. Näin Euroopan parlamentti osoitti kunnioitusta 
miehelle, joka oli noudattanut johdonmukaisesti 
rauhanomaisen vastarinnan periaatetta väkivaltaa vastaan.
Tohtori Ibrahim Rugova syntyi 2. joulukuuta 1944 Cerrcassa 
(Istog) Kosovossa, ja hän opetti kirjallisuustiedettä Prištinan 
yliopistossa, kunnes hänet vuonna 1989 valittiin Kosovon 
demokraattisen liiton (LDK) johtoon. Tuona vuonna 
Serbian johto kumosi Kosovon maakunnan autonomisen 
aseman. Albaaneja sorrettiin ja opposition edustajia 
pidätettiin. Vuonna 1990 Kosovon kaksi miljoonaa albaania 
hyväksyi oman perustuslakinsa, ja vuonna 1991 pidetyssä 
kansanäänestyksessä 97 prosenttia heistä äänesti Kosovon 
riippumattomuuden puolesta. Vuonna 1998 he nimittivät 
Ibrahim Rugovan julistamansa «Kosovon tasavallan» 
presidentiksi.

Pasifistina Ibrahim Rugova noudatti serbihallinnon 
suhteen itsepintaisesti väkivallatonta vastarintaa. Hän 
säilytti kuitenkin koko ajan valmiuden keskusteluun 
serbiviranomaisten kanssa. Samoin hän yritti saada 
kansansa asialle maailman huomion. Hän pyrki väsymättä 
siihen, että kansainvälinen yhteisö lisäisi painostustaan ja 
antaisi Kosovolle kansainvälisen suojan.
Vakuuttuneena siitä, että hänen kansansa itsemääräämi- 
soikeus voidaan saavuttaa vain rauhanomaisesti, Ibrahim 
Rugova allekirjoitti Rambouillet’n rauhansopimuksen 18. 
maaliskuuta 1999 Kosovon albaanien pääneuvottelijana. 
Serbian hallitus kieltäytyi allekirjoittamasta sopimusta, 
mikä johti 24. maaliskuuta kolme kuukautta kestäneisiin 
Naton hyökkäyksiin. Rugovan tärkein neuvonantaja 
rauhanneuvotteluissa, Fehmi Agani, murhattiin Prištinassa 
28. maaliskuuta. Rugovan itsensä oli siirryttävä maan alle.
Maaliskuussa 2002 Ibrahim Rugova valittiin Kosovon 
presidentiksi.
Presidentti Rugova kuoli syöpään 21. tammikuuta 2006.
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Xanana Gusmão syntyi Laleiassa Itä-Timorissa 20. kesäkuuta 
1946.
Portugalin vetäydyttyä Indonesia alkoi harjoittaa politiikkaa, joka 
johti epävakauteen Itä-Timorissa. Indonesian joukot miehittivät 
sen 7. joulukuuta 1975. Xanana Gusmão pakeni maan alle ja 
alkoi johtaa vuonna 1978 Itä-Timorin vallankumouksellisen 
itsenäisyysrintaman (Fretilin) aseellista siipeä.
Miehityksen aikaiset väkivaltaisuudet vaativat arviolta 200 000 
kuolonuhria, mutta kansan vastarinta jatkui. Xanana Gusmão 
yritti lukuisia kertoja saada aikaan rauhanomaisen ratkaisun. 
Hän ehdotti Indonesian hallitukselle rauhansuunnitelmaa sekä 
neuvotteluja YK:n valvonnassa. Vuonna 1986 hänen onnistui 
yhdistää poliittiset ja yhteiskunnalliset voimat Itä-Timorin 
kansalliseen vastarintaneuvostoon (CNRT).
Xanana Gusmão pidätettiin 20. marraskuuta vuonna 1992. Hänet 
tuomittiin separatismista ja aseiden laittomasta hallussapidosta 
elinkautiseen, myöhemmin 20 vuoden vankeuteen, ja lopulta 
hänet määrättiin kotiarestiin helmikuussa 1999. Edes «Timorin 

Mandelaksi» kutsutun Gusmãon pidätys ei kuitenkaan pystynyt 
murtamaan Itä-Timorin oppositiota.
Indonesian presidentti Habibie reagoi voimakkaaseen 
kansainväliseen painostukseen vapauttamalla Xanana 
Gusmãon 7. syyskuuta 1999 – pian sen jälkeen, kun Itä-Timorissa 
oli 30. elokuuta pidetty kansanäänestys, jossa 80 prosenttia 
väestöstä kannatti itsenäisyyttä Indonesiasta.
Xanana Gusmão, josta rauhan ja vuoropuhelun 
puolestapuhujana on tullut Itä-Timorin vastarinnan symboli 
ja johon kansainvälinen solidaarisuusliike on pannut toivonsa, 
totesi vapauttamisensa yhteydessä: «Vapaana miehenä lupaan 
tehdä kaikkeni rauhan saamiseksi Itä-Timoriin sekä kansalleni.»
Itä-Timorin ensimmäiset vapaat presidentinvaalit pidettiin 
huhtikuussa 2002. Xanana Gusmão valittiin presidentiksi 
lähes 83 prosentin ääntenenemmistöllä. YK:n pääsihteeri Kofi 
Annan julisti Itä-Timorin demokraattisen tasavallan virallisesti 
itsenäiseksi 20. toukokuuta 2002.

José Alexandre “Xanana” Gusmão

Painostusryhmä ¡BASTA YA! («Jo riittää!») sai heinäkuussa 
2004 neuvoa-antavan ryhmän asemaan Yhdistyneiden 
Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvostossa. Kyseessä 
on ryhmä kansalaisia, jotka toimivat perustavien 
ihmisoikeuksien, demokratian ja suvaitsevaisuuden 
hyväksi Baskimaassa. Ryhmän jäsenten ideologiset taustat 
poikkeavat toisistaan, mutta he ovat yhtä mieltä kolmesta 
pääperiaatteesta:
>  He vastustavat aktiivisesti terrorismia.
>  He tukevat terrorismin ja poliittisen väkivallan uhreja.
>  He kannattava oikeusvaltion periaatetta sellaisena, 

kuin se sisältyy Espanjan perustuslakiin ja baskien 
itsehallintoalueen perustuslakiin.

ETA:n ja siihen liittyvien ryhmien terrorismi vaarantaa 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia Baskimaassa. Tuhannet 
ihmiset ovat joutuneet uhkailun, kiristyksen ja hyökkäysten 
kohteiksi. Myös heidän perheensä ja omaisuutensa ovat 

vaarassa. He eivät voi ilmaista mielipidettään vapaasti tai 
käyttää oikeuksiaan asettumatta suureen vaaraan. 
¡BASTA YA! -kansalaisliikkeen jäsenet vaarantavat oman 
henkensä vastustaessaan terrorismia. Heidän ainoa aseensa 
on se, että kansalaiset saadaan rauhanomaisesti liikkeelle 
suojelemaan perusoikeuksiaan. ¡BASTA YA! pyrkii nostamaan 
kansalaisten tietoisuutta toiminnallaan, jolla se osoittaa 
solidaarisuuttaan kaikkia niitä kansalaisia kohtaan, jotka 
vastustavat terrorismia ja kannattavat demokraattisia 
arvoja.
Maaliskuussa 2002 liikkeen tiedottaja Fernando Savater 
vieraili Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa ja 
kertoi, että 25 vuoden päivittäisten taistelujen väsyttämien 
ihmisten voimat ovat lopussa ja että kymmenen viime 
vuoden aikana jo 10 prosenttia väestöstä on muuttanut 
pois Baskimaalta.

¡BASTA YA!

Vuonna 1951 syntynyt palestiinalainen Izzat Ghazzawi 
oli Birzeitin yliopiston opettaja, ja hänellä oli tutkinto 
englanninkielisessä kirjallisuudessa. Hän toimi 
palestiinalaisten kirjailijoiden liiton puheenjohtajana, 
kirjoitti romaaneja ja novelleja sekä kirjallisuusarvosteluja, 
ja järjesti vuonna 1997 ensimmäisen Palestiinassa pidetyn 
kansainvälisen kirjailijakonferenssin, jossa hän myös toimi 
puheenjohtajana. 
Izzat Ghazzawi oli palestiinalaisten oikeuden ja rauhan 
neuvoston toimeenpanevan komitean jäsen, ja hänelle 
myönnettiin 1995 Stavangerissa kansainvälinen 
mielipiteenvapauden palkinto. Ghazzawi joutui useaan 
otteeseen vankilaan ja Israelin viranomaisten kiusaamaksi 
poliittisen toimintansa vuoksi.

Izzat Ghazzawin elämään jätti jälkensä hänen poikansa 
Ramyn murha. Israelin armeija tappoi 16-vuotiaan Ramyn 
tämän koulun pihalla, kun poika yritti auttaa haavoittunutta 
ystäväänsä. Traagisesta tapahtumasta huolimatta Izzat 
Ghazzawi jatkoi yhteyksien luomista israelilaisiin kulttuurin 
ja politiikan aloilla.
Ghazzawi julkaisi israelilaisen kirjailijan Abraham B. 
Yehoshuan ja valokuvaajan Oliviero Toscanin kanssa suurta 
suosiota saaneen kirjan palestiinalaisten ja israelilaisten 
suhteista. 
Izzat Ghazzawi kuoli 4. huhtikuuta 2003.

Izzat Ghazzawi

Nurit Peled-Elhanan
Vuonna 1949 syntynyt israelilainen Peled-Elhanan opettaa 
yliopistossa vertailevaa kirjallisuustiedettä ja edustaa kaikkia 
niitä israelilaisia, jotka toivovat konfliktin ratkaisemista 
neuvottelujen avulla ja vaativat selkeästi kummankin kansan 
ja kummankin valtion yhtäläistä oikeutta olemassaoloon. 
Peled-Elhananin isä on kenraali Matti Peled, joka tunnetaan 
työstään rauhan ja edistyksen puolesta.
Peled-Elhananin 14-vuotias tytär Smadar kuoli 
palestiinalaisen tekemässä itsemurhapommi-iskussa Länsi-
Jerusalemissa. Nurit kertoo, että tyttärensä kuoleman 
jälkeen hän ei antanut periksi epätoivolle vaan korosti 
puheissaan vastuun kuuluvan lyhytnäköiselle politiikalle, 
joka ei tunnusta muiden oikeuksia vaan lietsoo vihaa 
ja konflikteja. Nurit Peled-Elhanan perusti väkivallan 
uhreiksi joutuneiden israelilais- ja palestiinalaisperheiden 
yhdistyksen.

Riminissä 4. helmikuuta 2004 Nurit Peled-Elhanan sanoi 
lukiolaisille: «Meidän on korkea aika määritellä Lähi-
idän tapahtumat rikollisuuden termein eikä poliittisin ja 
sotilaallisin termein... Meidän on korkea aika opettaa tapoja, 
joilla väärät ihanteet tunnistetaan ja joilla voidaan vastustaa 
ihanteiden hirvittävää väärinkäyttöä... Meidän on korkea 
aika ... olla taas yksilöitä eikä kansakuntia, yksilöitä eikä 
joukkoja, ja pelastaa yhdessä vielä elossa olevat lapsemme 
sanomalla ‘nyt riittää.’.»

Izzat Ghazzawin ja Nurit Peledin kokemukset ja toiminta antavat toivoa palestiinalaisten ja israelilaisten välisen konfliktin rauhanomaisesta ratkaisusta. 
Kummankaan henkilökohtainen tragedia ei tehnyt heistä toistensa vihamiehiä, heidän tuskansa ei muuttunut vihaksi vaan voimaksi etsittäessä toisten 
oikeuksia kunnioittavia ratkaisuja.
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Angolan kansan keskuudessa heräsi vuonna 1999 
uudenlainen aktiivinen tietoisuus toiminnasta rauhan ja 
ihmisoikeuksien puolesta. Tätä toimintaa tuki kirkkojen 
johtohenkilöiden ja monien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen pyrkimys kaikki osapuolet kattavaan kansalliseen 
sovintoon. 
Näiden rauhanponnistelujen eturintamassa on arkkipiispa 
Zacarias Kamwenho, joka syntyi Chimbundossa (Huambo, 
Angola) vuonna 1934. Hänet vihittiin papiksi vuonna 1961 
ja hän on toiminut vuodesta 1995 lähtien arkkipiispana 
Lubangossa. Hän sai peräänantamattomuudellaan ja 
puolueettomuudellaan äänensä kuuluviin konfliktin kaikkien 
osapuolten piirissä pyrkiessään poliittisen vuoropuhelun 
avulla saavuttamaan pysyvän rauhan 26 vuotta kestäneen 
sisällissodan jälkeen. Euroopan parlamentti myönsi hänelle 
Saharov-palkinnon vuonna 2001 tunnustuksena hänen 
väsymättömästä työstään.

Jonas Savimbin murhaa vuonna 2002 seurannut tulitauko, 
rauhanneuvottelut sekä yleinen demokratiaa suosiva 
ilmapiiri ovat suurelta osin Dom Zacarias Kamwenhon sekä 
muiden kirkon ja kansalaisyhteiskunnan johtohenkilöiden 
toteuttaman kampanjan ansiota.
Vuonna 2003 Dom Kamwenho luopui Angolan ja São 
Tomén piispainkokouksen (CEAST) puheenjohtajuudesta 
mutta toimii yhä hiippakuntansa ja Angolan rauhaa 
edistävän ekumeenisen komitean (COIEPA) kautta 
aktiivisesti demokratian toteuttamisen, perusvapauksien ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen, oikeusvaltion periaatteen 
toteuttamisen sekä kestävän kansallisen sovinnon 
puolesta.

Dom Zacarias Kamwenho

Euroopan parlamentti myönsi vuonna 2002 Saharov-
palkinnon Kristillisen vapautusliikkeen (Movimiento 
Cristiano Liberación, MCL) perustajalle José Payá Sardiñasille, 
joka on syntynyt vuonna 1952. Siten parlamentti kunnioitti 
hänen rohkeaa toimintaansa kansallisen vuoropuhelun 
ja demokraattisten muutosten toteuttamisen puolesta 
Kuubassa.
Vaikka Sardiñasin kriittinen suhtautuminen Fidel Castron 
hallituspolitiikkaan on merkinnyt hänelle nuoruudesta 
saakka vainoa ja tuomitsemista, hänen toimintansa on 
jatkunut katkeamatta.
Vuonna 1997 Payá Sardiñas laati Varela-suunnitelman, 
jossa vaadittiin kansanäänestyksen avulla mielipiteen- ja 
kokoontumisvapautta, vapaita monipuoluevaaleja, kaikkien 
poliittisten vankien vapauttamista sekä taloudellisia 
ja sosiaalisia uudistuksia. Payá Sardiñas edustaa siten 
tavoitetta, jonka mukaan poliittinen muutos saataisiin 
aikaan käytettävissä olevilla oikeudellisilla keinoilla. Yhdessä 

taistelutovereidensa kanssa hän onnistui keräämään 
25 000 allekirjoitusta ja esittämään suunnitelman 
kansalliskokoukselle toukokuussa 2002. Oppositio kannatti 
ensimmäistä kertaa yksimielisesti manifestia «Todos 
Unidos» (Kaikki yhdessä).
Vuoden 2003 maaliskuussa 75 kuubalaista – heistä kaksi 
kolmasosaa oli osallistunut aktiivisesti kampanjaan kan- 
sanäänestyksen puolesta – tuomittiin pitkiin vankeus- 
rangaistuksiin ”toiminnasta kansallista riippumattomuutta 
ja alueellista koskemattomuutta vastaan”.
Viestissään Euroopan parlamentille Oswaldo José Payá 
Sardiñas vakuutti, että hallituksen sortotoimet eivät voi 
pysäyttää kampanjaa, koska Kuuban kansa toivoo muutosta 
ilman väkivaltaa.
Kaksisataa Euroopan parlamentin jäsentä allekirjoitti 
heinäkuussa 2003 «Saharov-aloitteen» ja vakuuttivat 
tukevansa edelleen palkinnon saajaa.

Oswaldo José Payá Sardiñas

Sergio Vieira de Mellon ja kaikkien niiden YK:n 
virkamiesten muistoksi, jotka ovat saaneet surmansa 
tehdessään työtään maailmanrauhan hyväksi
 

Myöntämällä Saharov-palkinnon vuonna 2003 Yhdistyneille 
Kansakunnille Euroopan parlamentti halusi kunnioittaa YK:
n työtä rauhan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä 
demokratian ja oikeusvaltion periaatteen hyväksi kaikkialla 
maailmassa.
Kofi Annanin johdolla on pyritty globalisaation aikana 
kehittämään YK:sta tehokkaampi väline maailmanlaajuisten 
haasteiden kohtaamiseen. «Me jatkamme ponnisteluamme 
köyhyyden, tautien, ilmastonmuutoksen ja pienaseiden 
leviämisen torjumiseksi. Pyrimme yhdessä estämään myös 
terrorismia ja joukkotuhoaseiden leviämistä. Yhdistyneiden 
Kansakuntien on kohdattava kaikki nämä uhkatekijät yhtä 
aikaa.»

Saharov-palkinnolla kunnioitetaan Yhdistyneiden Kansa- 
kuntien henkilöstöä, joka työskentelee maailmanrauhan 
hyväksi usein vaikeissa oloissa. He vaarantavat henkensä ja 
monet ovat saaneetkin surmansa. 
Palkinto myönnettiin YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja yhden 
järjestön ansiokkaimman virkamiehen Sergio Vieira de 
Mellon muistoksi. Kofi Annanin erikoislähettiläänä Irakissa 
toiminut Vieira de Mello sai surmansa yhdessä monien 
muiden virkamiesten kanssa vuonna 2003 YK:n päämajaan 
tehdyssä iskussa Bagdadissa. 

YK:n pääsihteeri Kofi Annan ja YK:n henkilöstö

Valko-Venäjän journalistiliitto
Valko-Venäjän journalistiliitolla (BAJ) on erityisen 
merkittävä osa palkinnonsaajien joukossa, koska se toimii 
sananvapauden puolesta ja edistää riippumatonta ja 
ammattimaista tiedonvälitystä.
Lähes tuhatta median alan työntekijää edustava järjestö 
toimii äärimmäisen vaikeissa oloissa toimittajien laillisten 
oikeuksien puolesta. Toimittajat joutuvat usein pelottelun, 
häirinnän ja oikeustoimien kohteiksi tai heidän toimintansa 
kielletään. BAJ:n nopean toiminnan ansiosta on yksittäista- 
pauksissa saatu vastuuseen henkilöitä, jotka olivat esittäneet  
toimittajille murhauhkauksia. Riippumattoman oikeuslai- 
toksen puuttumisesta huolimatta BAJ:n asianajajat tukevat 
usein menestyksekkäästi toimittajia ja median edustajia 
oikeudessa.
Tämän lisäksi järjestöllä on tärkeä tarkkailijan rooli. 
Se dokumentoi valtion viranomaisten ja valtiosta 
riippumattomien tiedotusvälineiden välisiä konflikteja, 
neuvoo sanomalehtiä ja kehottaa viranomaisia ryhtymään 

asianmukaisiin toimiin. Toimittajat työskentelevät lisäksi 
hyvän ammattitaidon jatkuvan kehittämisen puolesta.
Tärkeänä osana toimintaansa järjestö tiedottaa lisäksi 
kansalaisille heidän perustuslaillisesta oikeudestaan 
vapaaseen tiedonvälitykseen ja kannustaa heitä 
käyttämään oikeuksiaan. Sen vuoksi journalistiliitto toimii 
tiukan tiedotusvälineitä koskevan lain voimaantulon 
estämiseksi. Järjestön tiedotusvälineiden puolustamiseen 
keskittyvä oikeudellinen osasto pyrkii parantamaan nykyisiä 
sääntelypuitteita.
Lehdistönvapauden päivänä 3. toukokuuta 2005 
järjestö kehotti tukemaan Valko-Venäjän riippumatonta 
lehdistöä, jota se pitää – maan tilanteen huomioon ottaen 
– maan kansalaisten ainoana ajankohtaisena ja kattavana 
tietolähteenä Valko-Venäjän ja maailman tapahtumista.
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Hauwa Ibrahim 
Kuubalainen Ladies in White -ryhmä on yksi kolmesta vuoden 
2005 Saharov-palkinnon saajasta. Palkinnolla Euroopan 
parlamentti antaa tunnustuksen ryhmän rohkeudelle ja 
sitoumukselle toimia Kuuban ihmisoikeuksien puolesta ja 
kiinnittää huomiota siihen, että maaliskuusta 2003 lähtien 
pidätetyt 75 poliittista toisinajattelijaa, joista useimmat 
kritisoivat poliittisen vapauden puuttumista, ovat edelleen 
vangittuina. Kuubassa hallituksen vastaiset kannanotot 
ovat kumouksellista toimintaa, josta voidaan tuomita jopa 
25 vuoden vankeusrangaistukseen.
Yritys haudata asia ei ole kuitenkaan onnistunut, sillä 
pidätettyjen miesten vaimot, äidit ja tyttäret ovat tuoneet 
asian kansainväliseen tietoisuuteen rauhanomaisten 
protestien kautta.
Ryhmä, joka kutsuu itseään nimellä Ladies in White (Damas 
de blanco), aloitti toimintansa spontaanisti vuoden 
2004 alkupuolella. Ryhmä ei ole poliittinen puolue eikä 
mitenkään poliittisesti sitoutunut. Pukeutumalla valkoiseen 
viattomuuden ja puhtauden symbolina he jäljittelevät 
1970-luvulla toimineita argentiinalaisia naisia (Madres 
de la Plaza de Mayo, vuoden 1992 Saharov-palkinnon 
saaja), jotka käyttivät samaa taktiikkaa vaatiessaan tietoja 
sotilasdiktatuurin aikana kadonneista lapsistaan.
Joka sunnuntai Ladies in White -ryhmä osallistuu Santa 
Ritan kirkon jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen ryhmä 
kävelee rauhallisesti Havannan Avenida Cinco -katua pitkin, 
kukkia käsissään, vaatien rakkaidensa ja kaikkien muiden 
Kuubassa mielivaltaisesti vangittujen vapauttamista. 
Aluksi he kirjoittivat kirjeitä Kuuban viranomaisille, 
mutta eivät saaneet yhtä ainutta vastausta. Ensimmäistä 
kertaa 47 vuoteen Kuuban naiset protestoivat kaduilla 
epäoikeudenmukaista vangitsemista vastaan.
Ladies in White jatkaa kampanjoimistaan Kuuban poliittisten 
vankien ja kuubalaisten ihmisarvon puolesta uhkauksista 
ja loukkauksista huolimatta. Vakavin heitä vastaan tehty 
hyökkäys tapahtui palmusunnuntaina 20. maaliskuuta 
2004, jolloin Kuuban virallisen naisliiton jäseniä hyökkäsi 
heidän kimppuunsa ja solvasi heitä.

Heidän taistelunsa oikeuden puolusta- 
miseksi ja vaatimuksensa kaikkien poliit- 
tisten vankien välittömäksi ja ehdot- 
tomaksi vapauttamiseksi on rauhano- 
maista. Heitä yhdistää halu lievittää 
rakkaidensa vankiloissa kärsimää 
järkyttävää kohtelua. He pyytävät kaikkien 
kansojen solidaarisuutta asialleen.
Ryhmä valitsi keskuudestaan seuraavat 
viisi naista vastaanottamaan palkintoa 
Strasbourgissa Euroopan parlamentissa 
pidettävään seremoniaan: Laura Pollán 
(Héctor Masedan vaimo), Miriam Leiva 
(Oscar Espinosa Chepen vaimo), Berta 
Soler (Ángel Moyan vaimo), Loyda Valdés (Alfredo Felipe 
Fuenten vaimo) sekä Julia Núnez (Adolfo Fernández Saínzin 
vaimo). 
Kuuban viranomaiset eivät sallineet edustajien lähtevän 
maasta ja saavan palkintonsa Strasbourgissa. Heidän 
tilallaan oli Blanca Reyes, yksi Espanjassa nykyisin asuvista 
aktivisteista. Tähän päivään mennessä Saharovin palkintoa 
ei ole luovutettu Ladies in White -ryhmälle. Euroopan 
parlamentti vaatii edelleen, että palkinto on luovutettava 
ryhmälle henkilökohtaisesti parlamentin täysistunnossa.

Ladies in White (Damas de blanco)
Yksi vuoden 2005 Saharov-palkinnon saajista oli Hauwa 
Ibrahim, 37-vuotias ihmisoikeusjuristi ja kahden lapsen äiti 
Abujasta, Nigeriasta. Hän syntyi pienessä, köyhässä kylässä 
mullahin tyttäreksi. Asianajajan urasta ei ollut tarkoitus tulla 
hänen tulevaisuutensa. Hänen oli määrä astua järjestettyyn 
avioliittoon 12-vuotiaana, ja hänen koulutuksensa oli 
tarkoitus päättyä ala-asteen koulutukseen. Mutta hän 
kieltäytyi tästä kohtalosta.
Yhtenä harvoista Pohjois-Nigerian naisasianajajista hän teki 
työtään syrjäisillä seuduilla, joilla kyliin pääsi vain kameli- 
ja aasikyydillä. Hän kuvaa tätä aikaa yhdeksi elämänsä 
parhaista ajanjaksoista, koska hän pääsi lähelle omia 
juuriaan.
Hauwa Ibrahim on erittäin tietoinen siitä, että koulutus 
on paras keino edistää naisten hyvinvointia ja paras 
puolustuskeino suurinta riistoa kärsiville. Köyhyys ja 
koulutuksen puute kulkevat käsi kädessä, ja fundamentalismi 
elää oppimattomuudesta. Ibrahim, joka on itsekin muslimi, 
työskentelee väsymättä uskonnollista fundamentalismia 
vastaan.
Hauwa Ibrahim on kehittänyt epätavallisen käytännön: 
hän puolustaa islamilaisen sharia-lain, jota sovelletaan 
Nigerian kahdessatoista pohjoisessa osavaltiossa, nojalla 
tuomittuja henkilöitä. Kuolemantuomioita annetaan 
edelleen, vaikka tällä hetkellä niitä ei ole pantu täytäntöön. 
Vuodesta 1999 lähtien Hauwa Ibrahim on toiminut 
puolustusasianajajana korvauksetta 47 tapauksessa, joista 
useat ovat koskeneet naisia, joita on syytetty aviorikoksesta 
ja jotka on tuomittu kuolemaan kivittämällä. Hänen kykynsä 
herättää kansainvälinen suuren yleisön tietoisuus pelasti 
Amina Lawalin, Safiya Hussainin ja Hafsatu Abubakarin 
hengen. Hän on ollut myös voimakkaasti mukana muissa 
tapauksissa, joissa rangaistukset ovat olleet julmia ja 
epäinhimillisiä, kuten naisten ruoskintatuomiot tai poikien 
raajojen katkaisemistuomiot varkauksien takia.

Hauwasta on tullut esikuva. Hänen karismansa kuitenkin 
häiritsee tiettyjä tahoja. Naisena hän ei saa harjoittaa 
ammattiaan islamilaisissa tuomioistuimissa. ”En ota kantaa 
koraaniin”, hän selventää. ”Ainoa tavoitteeni on varmistaa, 
että kaikkien ihmisten perusoikeuksia kunnioitetaan, lakia 
noudatetaan ja kaikille turvataan oikeus puolueettomaan 
oikeudenkäyntiin.” 
Hauwa Ibrahim on menestyksekkäästi ajanut sitä, että 
sharia-lakia harjoittavien tuomioistuinten on kunnioitettava 
menettelyllisiä ja aineellisia oikeuksia, jotka on taattu sekä 
sharia-laissa että Nigerian perustuslaissa, ja että Nigerian 
allekirjoittamia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia on 
noudatettava.
Tähän mennessä Hauwan ajama asia on jo levinnyt Nigerian 
rajojen ulkopuolelle. Jäljellä on enää vaikein: saada äänensä 
kuuluviin omassa maassaan. 
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E-mail: epbarcelona@europarl.europa.eu 
Internet: http://www.europarl.es

FINLAND/SUOMI
HELSINKI

Pohjoisesplanadi 31
FIN-00100 HELSINKI
Tel.: +358/9.6220450
Fax: +358/9.6222610

E-mail: ephelsinki@europarl.europa.eu 
Internet: http://www.europarl.fi

FRANCE
PARIS

288, Bd Saint Germain
F-75341 PARIS CEDEX 07
Tel.: +33/(0)1.40634000
Fax: +33/(0)1.45515253

E-mail: epparis@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/paris

STRASBOURG
Allée du Printemps - BP 1024/F
F-67070 STRASBOURG CEDEX

Tel.: +33/(0)3.88174001
Fax: +33/(0)3.88175184

Email: epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2, rue Henri Barbusse

F-13241 MARSEILLE CEDEX 01
Tel.: +33/(0)4.91914600
Fax: +33/(0)4.91909503

E-mail: epmarseille@europarl.europa.eu

IRELAND
DUBLIN

European Union House
43, Molesworth Street

IRL – DUBLIN 2
Tel.: +353/1.6057900
Fax: +353/1.6057999

E-mail : epdublin@europarl.europa.eu 
Internet: http://www.europarl.ie

ITALIA
ROMA

Via IV Novembre, 149
I-00187 ROMA

Tel.: +39/06.699501
Fax: +39/06.69950200

E-mail: eproma@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.it

EUROPEAN PARLIAMENT
Plateau du Kirchberg 
L-2929 LUXEMBOURG 

Tel.: (352) 4300-1

Wiertzstraat 
B-1047 BRUSSEL 

Rue Wiertz 
B-1047 BRUXELLES 

Tel.: (32-2) 284 21 11

Boîte Postale BP 1024 F 
1, avenue du Président Robert Schuman 

F-67070 STRASBOURG CEDEX 
Tel.: (33-3) 88 17 4001
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Yksi vuoden 2005 kolmesta Saharov-palkinnon saajasta on 
Toimittajat ilman rajoja -järjestö, joka kampanjoi ympäri 
maailmaa lehdistön vapauden puolesta ja puolustaa ja 
tukee toimittajia ja muita mediassa työskenteleviä vainolta 
ja sensuurilta.
Järjestön mukaan yli kolmasosa maailman ihmisistä elää 
maissa, joissa ei ole lehdistön vapautta. Tämän vuoden 
lokakuun 10. päivään mennessä 62 toimittajaa eri puolilla 
maailmaa on menettänyt henkensä töitä tehdessään. Tällä 
hetkellä yli 130 toimittajaa ympäri maailmaa on vankilassa 
yksinkertaisesti ammattinsa harjoittamisen vuoksi, ja 
joissakin tapauksissa vankeus saattaa kestää vuosia. Järjestö 
on taistellut näitä epäkohtia vastaan nyt 20 vuotta.
Toimittajat ilman rajoja -järjestö, jota yli 100 kirjeenvaihtajaa 
pitää jatkuvassa valmiustilassa, tuomitsee jyrkästi 
kaikkinaiset lehdistön vapauden loukkaukset maailmassa 
ja pitää tiedotusvälineet ja suuren yleisön ajan tasalla 
lehdistötiedotteiden ja tiedotuskampanjoiden avulla. 
Lehdistön vapauden rajoitusten, sensuurin ja lehdistön 
vainoamisen vastaisen moraalisen mielipiteenilmaisun 
lisäksi ryhmä tarjoaa myös käytännön apua sota-alueilla 
työskenteleville toimittajille.
Tammikuussa 2002 Toimittajat ilman rajoja sai viimein 
myös juridisen ulottuvuuden, kun se perusti Damokles-
verkoston. Jotta voitaisiin varmistaa, että toimittajien 
murhiin ja kidutuksiin syyllistyneet henkilöt saatetaan 
oikeuden eteen, verkosto tarjoaa uhreille oikeuspalveluja ja  
edustaa heitä tuomioistuimissa.
Järjestö toteuttaa aloitteitaan viidellä mantereella haaraosa- 
stojensa ja alueellisten toimistojensa kautta. Se tekee 
myös tiivistä yhteistyötä lehdistön vapautta edistävien 
paikallisten ja alueellisten järjestöjen kanssa.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön kolmikielisellä Internet-
sivustolla pidetään päivittäistä rekisteriä lehdistön vapauteen 
kohdistuvista hyökkäyksistä kaikkialla maailmassa. 
Se antaa Internetin käyttäjille mahdollisuuden tukea 
vangittujen toimittajien vapauttamista allekirjoittamalla 
verkossa vetoomuksia. Sensuurin kiertämiseksi sivustossa 
julkaistaan aika ajoin artikkeleita, joita ei ole saanut julkaista 
niiden alkuperämaassa. Se myös tarjoaa julkaisukanavan 
sanomalehdille, jotka on kotimaassaan lakkautettu, ja toimii 
foorumina, jossa viranomaisten vaientamat toimittajat 
voivat saada äänensä kuuluviin.
Järjestö luovuttaa joka vuosi 10. joulukuuta Toimittajat 
ilman rajoja – Fondation de France -palkinnon toimittajalle, 
joka on antanut suurimman panoksen lehdistön vapauden 
edistämiseen omassa maassaan.

Toimittajat ilman rajoja
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MILANO
Corso Magenta, 59

I-20123 MILANO
Tel.: +39/02/43 44 171

Fax: +39/02/43 44 17 500
E-mail: epmilano@europarl.europa.eu

KYPROS
NICOSIA

5A Demophontos street
Nicosia 1075

Adresse postale PO Box 23440
1683 NIKOSIA

Tel.: +357 / 22 46 06 94
Fax:+357 / 22 76 77 33

E-mail: epnicosie@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/nicosia

LATVIJA
RIGA

Aspāzijas bulvāris 28 
LV-1050, RĪGA

Tel.: +371/ 708 54 60
Fax: +371/ 708 54 70

E-mail: epriga@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.lv

LIETUVA
VILNIUS

Naugarduko 10
LT-2001, VILNIUS

Tel.: +370 / 5 212 07 66
Fax: +370 / 5 261 98 28 

E-mail: epvilnius@europarl.europa.eu 

LUXEMBOURG
Maison de l’Europe7

Rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 LUXEMBOURG

Tel.: +352 / 4300 22597
 Fax: +352/430022457

E-mail: epluxembourg@europarl.europa.eu

MAGYARORSZÁG
BUDAPEST

DEÁK PALOTA 
H-1052 BUDAPEST 
Deák Ferenc u. 15. 

Tel.: +36 / 1 411 3540 
Fax: +36 / 1 411 3560

E-mail: epbudapest@europarl.europa.eu
Internet: http://www.euparl.hu

MALTA
LA VALLETTA

280, Republic Street
VLT 04 VALLETTA

Tel.: +356 / 21 23 50 75
Fax: +356 / 21 22 75 80

E-mail: epvalletta@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/valletta

NEDERLAND
DEN HAAG

Korte Vijverberg, 6
NL-2513 AB DEN HAAG
Tel.: +31/70.313,5400
Fax: +31/70.3647001

E-mail: epdenhaag@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europeesparlement.nl

ÖSTERREICH
WIEN

Kärntnerring, 5-7
A-1010 WIEN

Tel.: +43/1.516170
Fax: +43/1.5132515

E-mail: epwien@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.at

POLSKA
WARSZAWA

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego 
ul. Jasna 14/16a 

00-041 WARSZAWA 
Tel.: +48/ 22 595 24 70 
Fax: +48/ 22 595 24 80  

E-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/warszawa

PORTUGAL
LISBOA

Largo J. Monnet, 1-6
P-1250 LISBOA

Tel.: +351 / 21 350 49 00
Fax: +351 / 21 354 00 04 

E-mail: eplisboa@europarl.europa.eu
Internet: http://www.parleurop.pt

ROMÂNIA 
BUCURESTI 

1 Strada Boteanu, Sector 1
RO - 010027 BUCURESTI 
Tel.: + 40 / 21 305 79 86
Fax: + 40 / 21 315 79 29  

E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/bucuresti

SLOVENIJA
LJUBLJANA

Breg 14 
SL-1000 LJUBLJANA 

Tel.: +386/(0)1 252 88 30 
Fax: +386/(0)1 252 88 40 

E-mail: epljubljana@europarl.europa.eu 
Internet: http://www.europarl.si

SLOVENSKA REPUBLIKA
BRATISLAVA
Palisády 29

SK-811 06 BRATISLAVA
Tel.: +421/(0)2/59 20 32 97
Fax: +421/(0)2/54 64 80 13

E-mail: epbratislava@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europskyparlament.sk

SVERIGE
STOCKHOLM

Nybrogatan 11, 3 tr.
S-114 39 STOCKHOLM

Tel.: +46/(0)8 562 444 55
Fax: +46/(0)8 562 444 99

E-mail: epstockholm@europarl.europa.eu
E-mail: info@europarl.se

Internet: http://www.europarl.se

UNITED KINGDOM
LONDON

2, Queen Anne’s Gate
UK – LONDON SWIH 9AA

Tel.: +44/207.2274300
Fax: +44/207.2274302

E-mail: eplondon@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.org.uk

EDINBURGH
The Tun, 4 Jackson’s Entry

Holyrood Road
UK – EDINBURGH EH8 8PJ

Tel.: 44/131.5577866
Fax: 44/131.5574977

E-mail: epddinburgh@europarl.europa.eu
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