
Branilci naših 
svoboščin
30 let nagrade Saharova

Evropski parlament od leta 1988 podeljuje 
nagrado Saharova za svobodo misli 
posameznikom in organizacijam, ki izjemno 
prispevajo k boju za človekove pravice. 

Ob 30. obletnici nagrade skupaj z združenjem 
Magnum Photos predstavlja nov dokumentarni 
projekt – portret štirih zagovornikov človekovih 
pravic iz vsega sveta. Projekt Branilci naših 
svoboščin – 30 let nagrade Saharova je glas 
neopevanih junakov, vznemirljivo potovanje po 
njihovem vsakdanu skozi raznolike objektive 
fotografov iz Magnum Photos. 

Jérôme Sessini je skupaj s Samrithom Vaingom 
potoval po odmaknjenih vaseh Kambodže in 
dokumentiral življenje avtohtonih manjšin, ki se 
soočajo s prisilnim izseljevanjem. Njihov način 
življenja je še bolj ogrožen zaradi agresivnega 
in nereguliranega komercialnega kmetijstva, 
ki dobiček postavlja pred potrebe lokalnega 
prebivalstva. 

Nekateri aktivisti se trudijo zaščititi materialne 
pravice posameznikov, spet drugi se zavzemajo 
za pravico do izražanja v varnem in mirnem 
okolju. Tako je v primeru Asme Kaueš – mlade 
tunizijske aktivistke, ki se trudi najstnike odvrniti 

od radikalizacije in jo je v objektiv ujela Nevša 
Tavakolian. Asma Kaueš je ustanovila društvo 
Fani Raghman Ani, ki mladim ponuja priložnost, 
da svoja občutja izrazijo skozi ulično gledališče, 
delavnice in kulturne dejavnosti. 

Ameha Mekonnen, nekdanji državni uradnik 
in danes pravnik, se zavzema za novinarje, ki 
doživljajo cenzuro vladnih organov v Etiopiji. 
Enri Canaj ga je upodobil pri vsakodnevnem 
srečevanju s strankami, ki so se znašle v zaporu 
zaradi svojih objav. 

Pravica do osebnega izražanja velja tudi 
v zasebnem življenju. Bieke Depoorter je 
spremljala Jadranko Miličević, nekdanjo 
begunko v času vojne na Balkanu in aktivistko 
za pravice žensk, pri potovanju po vaseh v Bosni 
in Hercegovini. Jadranka s svojo fundacijo in 
z rednim prirejanjem delavnic pomaga krepiti 
položaj žensk, ki jih obiskuje. 

Pravice žensk, svoboda govora, preprečevanje 
radikalizacije in zatiranja manjšin – ti aktivisti 
so posvetili življenje zagovarjanju človekovih 
pravic po vsem svetu.

Samrith Vaing
Kambodža 
avtor Jérôme Sessini

Asma Kaouech
Tunizija 
avtorica Newsha Tavakolian

Ameha Mekonnen
Etiopija 
avtor Enri Canaj

Jadranka Miličević
Bosna in Hercegovina
avtorica Bieke Depoorter


