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2013 var et begivenhedsrigt år for sakharovprisen. Et ekstraordinært år. Ikke
mindre end ﬁre prismodtagere var til stede i Strasbourg for at modtage deres
pris. Først Damerne i Hvidt i april, dernæst Guillermo Fariñas i juli og endelig
Aung San Suu Kyi i oktober. Alle havde fået tildelt prisen nogle år tidligere —
sågar over 20 år tidligere for den burmesiske prismodtagers vedkommende.
De havde ikke selv valgt at vente i al den tid. Af frygt for deres ukuelige mod,
den tankefrihed, som de står for, og deres evne til at holde liv i håbets ﬂamme
hos alle demokrater, havde myndighederne i deres hjemlande forhindret dem
i at komme og modtage deres pris.
2013 var ligeledes året, hvor den hidtil yngste prismodtager blev hædret.
Den 20. november holdt den 16-årige Malala Yousafzai et gribende indlæg
om børns rettigheder og navnlig pigers adgang til uddannelse. Ligesom de
andre prismodtagere har hun betalt dyrt for at modsætte sig den nutidige
obskurantisme. Hendes kamp kostede hende næsten livet og tvang hende i
eksil. Malala modtog sin pris i 25-året for sakharovprisen, omgivet af tidligere
prismodtagere. En stærk understregning af, at sakharovnetværket er lige så
vitalt og vigtigt i dag, som da det blev stiftet.
2013 var således et opløftende år, men vi kan ikke skjule ansigtet i vores
hænder. Vi er i 2014 fortsat vidne til konﬂikter, hvor ofrene først og fremmest
er berørt på baggrund af deres holdninger, deres tro, deres køn eller deres tilhørsforhold til et mindretal. Flere prismodtagere har endnu ikke været i stand
til at modtage deres pris. Razan Zaitouneh, som var en af prismodtagerne i
2011, er blevet bortført i Syrien, og vi har fortsat ingen oplysninger om hende.
Nasrin Sotoudeh og Jafar Panahi sidder stadig i husarrest i Iran. Det kinesiske
styre gør en ihærdig indsats for at få Hu Jia til at tie. I 2014 styrter tavshedens
låg fortsat ned over dem, der forsvarer tankefriheden.
Ved i år at hædre lægen Denis Mukwege, som blev enstemmigt udpeget,
belønner Europa-Parlamentet ikke blot en dedikeret læge, men frem for alt
en mand, der går ind for fred. Ikke bare et menneske, der tager sig af de syge,
men først og fremmest et menneske, der kæmper for kvinders værdighed. I
en region, hvor vold anvendes som krigsvåben og til at sprede rædsel, og i en
verden, hvor kvinders frihed angribes fra alle sider, er Mukweges engagement
og mod forbilledligt.
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SAKHAROVPRISEN

for tankefrihed blev
tildelt første gang i 1988 til Nelson Mandela og
Anatoli Marsjenko, og den er den største hyldest
til menneskerettighedsinitiativer, som EU tildeler.
Prisen anerkender enkeltpersoner, grupper og
organisationer, som har ydet et enestående bidrag
til tankefriheden. EU støtter gennem denne pris
og dens associerede netværk prismodtagere, der
styrkes og støttes i kampen for deres sager.
Prisen er hidtil blevet tildelt systemkritikere, politiske ledere, journalister, advokater,
civilsamfundsaktivister, forfattere, mødre og
hustruer, minoritetsledere, en antiterrorgruppe,
fredsaktivister, en antitorturaktivist, en tegner,
en langtidsfængslet samvittighedsfange, en
ﬁlminstruktør, et barn, som kæmpede for retten
til uddannelse, og tilmed FN som organ. Den
belønner især ytringsfrihed, sikring af mindretals
rettigheder, overholdelse af folkeretten, udvikling
af demokrati og gennemførelse af retsstatsprincippet.
Europa-Parlamentet tildeler hvert år sakharovprisen sammen med et beløb på 50 000 EUR ved
et formelt plenarmøde i Strasbourg hen imod
slutningen af året. Parlamentets politiske grupper
kan nominere kandidater, mens individuelle
medlemmer kun kan støtte én kandidat, hvis
kandidatur skal støttes af mindst 40 medlemmer. Kandidaterne præsenteres på et fælles
møde i Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget
og Underudvalget om Menneskerettigheder, og
udvalgenes medlemmer stemmer ud fra en liste
på tre. Den eller de endelige vindere af sakharovprisen vælges af Formandskonferencen, som er et
EP-organ, der ledes af Parlamentets formand og
består af lederne af de politiske grupper, som er
repræsenteret i Europa-Parlamentet, og derved
bliver valget af prismodtagerne et ægte europæisk valg.

ANDREJ

ANDREJ SAKHAROV (1921-1989), berømt sovjetisk fysiker, menne-

SAKHAROV
INSPIRATIONSKILDEN

skerettighedsaktivist, systemkritiker og fortaler for reformer, gav tilladelse til,
at hans navn kunne bruges til en pris for tankefrihed, og anså prisen for at
være en vigtig anerkendelse af sit arbejde for menneskerettighederne, hvilket fremgår af hans brev til Europa-Parlamentet (1). Han anså tildelingen af
sådanne priser for at være »nyttig«, da det ville gøre opmærksom på menneskerettighedsproblemer og opmuntre alle dem, der havde bidraget på dette
område. Europa-Parlamentet erklærede, at det havde til hensigt at oprette
prisen, og vedtog en beslutning i december 1985.

TIL PRISEN

Andrej Sakharov blev sendt i eksil i den lukkede by Gorkij i 1980, efter at han
oﬀentligt havde protesteret over Sovjetunionens militære intervention i
Afghanistan i 1979. I eksil var han underlagt streng sovjetisk politiovervågning
og gik i sultestrejke to gange, da han krævede, at hans hustru ﬁk tilladelse til
at gennemgå en hjerteoperation i USA. Elena Bonner blev ligeledes sendt i
eksil i Gorkij i 1984 og ﬁk endelig tilladelse til at rejse til USA med henblik på
behandling i oktober 1985. Europa-Parlamentet støttede Sakharovfamilien
og overvejede at give plads i Parlamentet til Andrej Sakharov. I stedet valgte
Parlamentet en alternativ løsning og oprettede en pris opkaldt efter Andrej
Sakharov. Ordføreren for initiativet, Jean-Francois Deniau, udtalte i Europa-Parlamentet, at Sakharov blev valgt, fordi han var en europæisk borger,
der var personiﬁceringen af tanke- og ytringsfrihed, og som på grund af sine
overbevisninger og samvittighed havde besluttet at give afkald på alle de
materielle fordele og æresbevisninger, der lå foran ham.

Andrej Sakharov, der var en fremtrædende atomvidenskabsmand, som stod
bag den sovjetiske brintbombe, var 32 år, da han blev fuldgyldigt medlem
af Videnskabernes Akademi i Sovjetunionen, og han nød dermed godt af de
privilegier, der var indrømmet den sovjetiske nomenklatur eller elite.
I slutningen af 1950’erne blev han mere og mere bekymret over de atmosfæriske konsekvenser af atomprøvesprængninger samt de politiske og
moralske konsekvenser af sit arbejde, som kunne føre til massedød.
Vendepunktet i hans politiske udvikling kom i 1967, hvor han opfordrede de
sovjetiske myndigheder til at acceptere et forslag fra USA om en bilateral afvisning af et antiballistisk missilforsvar, som ifølge Sakharov øgede truslen om en
atomar verdenskrig, hvilket fremgik af et essay fra 1968 med titlen Reﬂeksioner over fremskridt, fredelig sameksistens og intellektuel frihed. De sovjetiske
myndigheder afviste Andrej Sakharovs opfordring og udelukkede ham efter
udgivelsen af hans essay fra strengt fortroligt militærrelateret arbejde, samtidig med at de fratog ham alle privilegier. I 1970 blev han en af medstifterne
af menneskerettighedsudvalget i Sovjetunionen, og hans altoverskyggende
bekymring vedrørte forsvaret af menneskerettigheder og ofre for politiske
retssager. Han giftede sig med en anden menneskerettighedsaktivist, Elena
Bonner, i 1972. På trods af øget pres fra regeringens side forsøgte Sakharov
ikke blot at få løsladt systemkritikere, men han blev en af styrets modigste
kritikere og førte et korstog mod fratagelse af grundlæggende rettigheder.
Han var — udtrykt med Nobelkomitéens ord, som tildelte ham fredsprisen
i 1975 — en talsmand for menneskehedens samvittighed. Han ﬁk ikke lov at
møde op og modtage sin pris, men hverken intimidering eller eksil kunne
knække hans modstand.

Prisen blev oprettet i medfør af Europa-Parlamentets beslutning af december
1985. Et år senere gav Mikhail Gorbatjov, der indførte Perestrojka og Glasnost i
Sovjetunionen, Andrej Sakharov og Elena Bonner tilladelse til at vende tilbage
til Moskva. Andrej Sakharov døde dér i december 1989.
I 2013 kunne prisen, der bærer hans navn, fejre sin støtte til menneskerettighederne gennem 25 år. Der er dermed tale om en pris, der rækker
langt ud over selv undertrykkende regimers grænser for at belønne
menneskerettighedsaktivister og systemkritikere over hele verden. De menneskerettighedsforkæmpere, som prisen anerkender, har betalt dyrt for deres
kamp for menneskelig værdighed: Mange er blevet udsat for forfølgelse,
drab, tab af frihed, vold eller eksil. I ﬂere tilfælde har prismodtagerne ikke haft
frihed til at få overrakt prisen i egen person.
Det er f.eks. tilfældet for prismodtageren fra 2012, Nasrin Sotoudeh, der
fra Evinfængslet i Iran, hvor hun på dette tidspunkt var indsat, skrev breve
adresseret til den afdøde Andrej Sakharov, hvori hun ﬁlosoﬁsk undersøgte
betydningen af at dissidere og sammenlignede sin sag med hans.
»Din daglige forlængelse af livet og modstanden var forbløﬀende. Det, som
du opnåede, var en stor sejr for alle frihedskæmpere over hele verden. Må blot
dem, der kommer efter dig, realisere de af dine drømme, som endnu ikke er
realiseret.«

(1) Andrej Sakharovs breve, som citeres
i denne publikation, opbevares i
Europa-Parlamentets historiske
arkiver.

PRISMODTAGERE

SAKHAROVPRISNETVÆRKET

består af modtagere af sakharovprisen og medlemmer af Europa-Parlamentet. Netværket blev oprettet
i 2008, da sakharovprisen fejrede sit 20-årsjubilæum. Netværket anerkendte
den særlige rolle, der kendetegner sakharovprisvindere som ambassadører
for tankefrihed, og medlemmerne og prismodtagerne aftalte at styrke den
fælles indsats til støtte for menneskerettighedsforkæmpere verden over
gennem fælles handlinger og i samarbejde med Europa-Parlamentet.
I forbindelse med prisens 25-årsjubilæum i 2013 mødtes netværket til en
konference, hvor de drøftede udviklingen af prisens målsætninger. 20 prismodtagere samt repræsentanter fra Afrika, Asien, Europa, Latinamerika
og Mellemøsten mødtes med formanden for og medlemmerne af Europa-Parlamentet samt øvrige repræsentanter for de europæiske institutioner,
EU-tjenestegrene og EU-agenturer, NGO’er, internationale organisationer,
journalister og studerende. De tilbragte tre intensive dage sammen og blev
ligeledes enige om, hvem der skulle modtage sakharovprisen i 2013; den blev
tildelt på børnerettighedsdagen, og for første gang blev den tildelt et barn:
Malala Yousafzai.
Konferencen resulterede i en erklæring, hvori medlemmerne af netværket
tilkendegav deres fælles og individuelle støtte til fremme og beskyttelse af
menneskerettighederne i hele verden gennem en række tiltag. De forpligtede
sig bl.a. til i samarbejde med civilsamfundet og internationale organisationer at støtte internationale kampagner til fremme af de grundlæggende
rettigheder, herunder kampagnen til bekæmpelse af vold mod børn og til
fremme af børns uddannelse. Erklæringen understregede behovet for solidaritet og koordinering blandt menneskerettighedsforkæmpere og opfordrede
alle medlemmer af netværket til at organisere et globalt varslingssystem
for krænkelser af menneskerettighederne. EU opfordres til gennem sine
repræsentationer i hele verden at give betydelig diplomatisk støtte til menneskerettighedsforkæmpere og navnlig sikre beskyttelsen af modtagere af
sakharovprisen og menneskerettighedsforkæmpere i fare.
Sakharovprisnetværket agter nu at følge op på sine tilsagn gennem tiltag,
som skal øge opmærksomheden omkring menneskerettighedsspørgsmål og
-krænkelser. Netværkets medlemmer forelæser ligeledes om Sakharov i medlemsstaterne og deltager i internationale menneskerettighedskampagner og
oplysningsbegivenheder med henblik på at støtte civilsamfundsaktivister og
menneskerettighedsforkæmpere.
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Denis Mukwege
Malala Yousafzai
Nasrin Sotoudeh og Jafar Panahi
Det Arabiske Forår (Mohamed Bouazizi, Asmaa Mahfouz, Ahmed El Senussi, Razan
Zaitouneh og Ali Ferzat)
Guillermo Fariñas
Memorial (Oleg Orlov, Sergei Kovalev og Lyudmila Alexeyeva som repræsentanter for
Memorial og alle andre menneskerettighedsforkæmpere i Rusland)
Hu Jia
Salih Mahmoud Mohamed Osman
Aleksandr Milinkevich
Kvinder i Hvidt, Hauwa Ibrahim, Journalister uden Grænser
Journalistforbundet i Hviderusland
FN’s generalsekretær, Koﬁ Annan, og hele FN’s personale
Oswaldo José Payá Sardiñas
Izzat Ghazzawi, Nurit Peled-Elhanan, Dom Zacarias Kamwenho
¡Basta Ya!
Xanana Gusmão
Ibrahim Rugova
Salima Ghezali
Wei Jingsheng
Leyla Zana
Taslima Nasreen
Oslobodjenje
Las Madres de Plaza de Mayo
Adem Demaçi
Aung San Suu Kyi
Alexander Dubček
Nelson Rolihlahla Mandela, Anatoli Marsjenko (posthumt)
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DENIS
MUKWEGE

DENIS MUKWEGE

er en congolesisk læge, der har helliget sit liv til at
genoprette kroppen og livet for titusindvis af congolesiske kvinder og piger,
som er ofre for gruppevoldtægt og brutal seksuel vold under den igangværende krig i Den Demokratiske Republik Congo.
Han blev født i Bukavu i 1955, studerede medicin og etablerede en gynækologisk afdeling på hospitalet i Lemera i det østlige Congo, som blev ødelagt, da
der udbrød krig i 1996. Mukwege ﬂygtede til Bukavu, hvor han oprettede et
telthospital og etablerede en ny barselsgang og operationsstue, men alt blev
ødelagt i 1998 under den anden congolesiske krig.
Mukwege genopbyggede ufortrødent sit hospital i Panzi, hvor han havde
lange arbejdsdage og uddannede medarbejderne til at behandle kvinder,
som var ofre for kombattanter, der havde »erklæret kvinder for deres fælles
fjende«. Han har behandlet mere end 40 000 kvinder efter genåbningen af
hospitalet i 1999 og tog sig af det første voldtægtsoﬀer, som havde skudsår i
sine kønsorganer og lår. I løbet af få uger tog adskillige kvinder til hospitalet
og sagde, at de var blevet voldtaget og tortureret.
»Jeg begyndte at spørge mig selv, hvad der var i gære«, fortalte Mukwege til
BBC. »Dette var ikke blot voldelige krigshandlinger, men en del af en strategi ...
mange blev voldtaget på samme tid, oﬀentligt, og en hel landsby kunne være
blevet voldtaget i løbet af natten. Ved at gøre dette skader de ikke kun ofrene,
men hele samfundet, som de tvinger til at se på. Resultatet af denne strategi
er, at folk tvinges til at ﬂygte fra deres landsbyer, forlade deres marker, deres
ressourcer, alt.«
Mukwege er en internationalt anerkendt ekspert inden for behandling af
patologiske og psykosociale skader, der forårsages af seksuel vold. Hospitalet i Panzi tilbyder psykologhjælp og fysisk pleje, og kvinderne bistås med at
udvikle nye færdigheder, så de kan leve, og pigerne med at vende tilbage til
skolen. Der tilbydes ligeledes juridisk bistand, således at deres gerningsmænd
kan indbringes for en domstol.
Mukwege advokerer utrætteligt for kvinders rettigheder og for at sætte en
stopper for volden, der hærger Congos naturressourcer. Han blev i 2011 selv
gjort til oﬀer, da væbnede mænd brød ind i hans hjem og truede hans døtre
med en pistol. Hans livvagt blev dræbt, men han undslap selv og ﬂygtede
med sin familie til Sverige og Belgien. Han vendte tilbage til Congo i 2013, da
en gruppe kvinder, som lever for mindre end en dollar om dagen, sluttede sig
sammen for at købe en billet til hans hjemrejse.
Han bor nu på hospitalet i Panzi, som han er leder af.

MALALA YOUSAFZAI er en 17-årig pige fra Pakistan, som blev
skudt i ansigtet af Taleban i 2012 i et forsøg på at forhindre hende og andre
piger i at få en uddannelse. Hun overlevede sine svære kvæstelser og blev i
2013 den yngste sakharovprismodtager nogensinde.
Hun dedikerede prisen til de »ubesungne helte i Pakistan« i et kraftfuldt forsvar af ethvert barns ret til en uddannelse.
»Mange børn har ingen mad at spise, intet vand at drikke, og børn sulter efter
uddannelse. Det er alarmerende, at 57 millioner børn er berøvet uddannelse ...
det må påvirke vores samvittighed«, sagde Malala til repræsentanterne for
de 28 medlemsstater i et tæt pakket Parlament, hvor næsten alle nulevende
modtagere af sakharovprisen helt usædvanligt også var samlet i anledning
af prisens 25-årsjubilæum. »Et barn, en lærer, en pen og en bog kan ændre
verden.«
Malalas kamp for uddannelse begyndte, da hun i en alder af 11 år skrev en
anonym onlinedagbog om en skolepiges liv under Talibanstyret i Swatdalen i
Pakistan. I 2009 beordrede Taliban alle pigeskoler lukket, mens den pakistanske hær kæmpede for at bevare kontrollen med området. Malala og hendes
familie måtte ﬂygte fra deres belejrede hjemby, og hendes skole blev hærget.
De vendte tilbage, da sikkerhedssituationen var forbedret, og Malala og
hendes far, Ziauddin, der drev en pigeskole, fortsatte deres kamp for pigers
uddannelse på trods af trusler. Malala brugte en donation til at købe en skolebus, og det var i den bus, hun blev skudt, mens to andre piger blev såret i
forbindelse med Talibans angreb.
Malala overlevede og er en engageret forkæmper for pigers uddannelse, medstifter af Malalafonden og medlem af FN’s kriseudvalg for unges uddannelse,
som er nedsat af FN’s særlige udsending for uddannelse, Gordon Brown. Han
anslår, at med den nuværende udvikling vil den sidste pige komme i skole i
2086, og ikke i 2015 som fastsat i årtusindudviklingsmålene.
»I islam har piger lov til at få en uddannelse. At få en uddannelse og tilegne
sig viden er den pligt og det ansvar, der påhviler enhver person, uanset køn«,
siger Malala.
FN har udnævnt hendes fødselsdag, den 12. juli, til »Malala Day«. I 2014 tilbragte hun dagen i Nigeria, hvor hun mødte skolepiger, der undslap Boko
Harams kidnapning i Chibok, samt familierne til de 219 piger, der fortsat er
kidnappet, og hun opfordrede præsident Jonathan til at øge indsatsen. Hun
udtrykte ligeledes solidaritet med børn i konﬂiktramte områder i Syrien og
Gaza.

2013
MALALA
YOUSAFZAI

2012
NASRIN
SOTOUDEH

NASRIN SOTOUDEH

er en iransk menneskerettighedsadvokat,
der var iblandt de få, som forsvarede de systemkritikere, der blev arresteret i
forbindelse med masseprotesterne i 2009, og som har ført en række andre højt
proﬁlerede menneskerettighedssager og politiske sager, inden hun blev anholdt
i 2010.
Da hun ﬁk tildelt sakharovprisen i 2012, afsonede hun en seksårs fængselsdom i
isolation i Irans berygtede Evinfængsel, hvor hun havde sultestrejket i syv uger i
protest mod presset på sin familie.
I en meget svag og skrøbelig tilstand fandt hun styrke til at skrive en mindeværdig
meddelelse til Europa-Parlamentet, som blev læst op ved overrækkelsesceremonien af hendes ven og kollega, nobelprismodtageren Shirin Ebadi.
»Menneskerettighedernes historie og mekanismerne til at garantere dem er
kommet langt, men virkeliggørelsen afhænger stadig i høj grad af regeringerne,
som er de største overtrædere af menneskerettighederne«. Sotoudeh identiﬁcerede overtrædelsen af menneskerettighederne som den grundlæggende årsag
til bølgen af revolutioner, der skyller ind over Mellemøsten. Til menneskerettighedsforkæmpere og politiske fanger sagde hun, at »ligesom du ved også jeg, at
demokrati har en lang og besværlig vej foran sig«.
Hun blev uventet løsladt i september 2013, hvilket formand Schulz hilste velkommen og betragtede som et vigtigt positivt signal fra de iranske myndigheders side,
navnlig den nyvalgte præsident Rouhani.
I december 2013 mødtes hun med Europa-Parlamentets første delegation, som
kunne besøge Iran i seks år. Sotoudeh fokuserede på politiske fanger og fordømte
retssager, der førtes ved revolutionsdomstole frem for straﬀedomstole, da hun
betragtede dem som uigennemsigtige. Hun opfordrede delegationen til at henvende sig til de iranske myndigheder vedrørende dette spørgsmål. Delegationen
ﬁk oplyst, at revolutionsdomstolene skulle afsige dom i straﬀesager begået mod
staten, som ikke kunne ændres. Mødet skabte furore blandt de iranske myndigheders tilhængere, som beskyldte Sotoudeh og Jafar Panahi for at være oprørere.
Hun fortsætter sit forsvar for menneskerettigheder, kvinders rettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder. Hun kæmper mod sin udelukkelse fra at drive
advokatvirksomhed i 2014, et erhverv, som hun har kæmpet for at praktisere igennem ﬂere år, og som hun indledte med at forsvare mindreårige mod dødsstraf, en
sag, som hun stadig forsvarer.
I juli 2014, da krigen brød ud i Gaza, indledte Sotoudeh kampagnen Stop Killing
Your Fellow Beings på de sociale medier. Hun er hverken i stand til at møde op i
Europa-Parlamentet for at modtage sin sakharovpris eller deltage i sakharovprisnetværkets begivenheder, da hun stadig har forbud mod at forlade Iran. Ebadi
repræsenterede hende dog på konferencen i 2013.
Sotoudeh agter at blive i Iran og kæmpe for en reform indefra.

2012
JAFAR
PANAHI

JAFAR PANAHI er en prisvindende ﬁlminstruktør, som har fået forbud
mod at lave ﬁlm i 20 år.
På grund af sin uforbeholdne støtte til den grønne oppositionsbevægelse i
Iran og kritik af den daværende præsident, Ahmadinejad, er han blevet idømt
seks års fængsel for »propaganda mod Den Islamiske Republik«, men hans
dom er endnu ikke blevet eksekveret: Han sidder ikke i fængsel, men kan blive
fængslet når som helst.
Han blev arresteret i 2010, da han lavede en ulovlig ﬁlm om den grønne bevægelses fejlslagne oprør i Iran i 2009. Selv om han blev løsladt efter tre måneder
som følge af internationale protester og en sultestrejke, blev han idømt fængsel, ﬁk forbud mod at lave ﬁlm, forlade landet og tale med medierne.
Han fortalte Europa-Parlamentets delegation, der besøgte Iran i 2013, at
hans og hans advokats vidneudsagn blev ignoreret under retssagen, og at
dommen var blevet besluttet på forhånd. Han advarede delegationen om, at
menneskerettighedsspørgsmål bliver glemt, eftersom verden koncentrerer
sig om den nukleare aftale med Iran. Han mente desuden, at når sanktionerne
bliver ophævet, vil undertrykkelsen i Iran tiltage. Han påpegede ligeledes, at
den ﬂeksibilitet, der kendetegner den nye iranske ledelse, kun ﬁnder anvendelse på udenrigsanliggender og ikke på nationale anliggender, eftersom
presset på medierne, fangerne og kulturlivet fortsætter.
I et interview i juli 2014 udtalte han på trods af sit forbud, at han føler, at han
er blevet løsladt fra et lille fængsel blot for at blive smidt i et større, eftersom
han er blevet udelukket fra at arbejde.
Han har imidlertid brudt forbuddet mod at lave ﬁlm to gange. I 2011 optog
han This is not a Film i sit hjem i Teheran; her ser man ham siddende ved sit køkkenbord i samtale med sin advokat, mens han ventede på at blive fængslet.
I 2014 optog han Closed Curtain, som handler om en manuskriptforfatter, der
bor alene med sin hund i en strandvilla og gemmer sig bag lukkede gardiner.
Panahi anser ikke sig selv som en politisk person, men som en person, der
er villig til at afsløre uretfærdighed. Han har givet udtryk for sin modstand
mod censur i Iran og kritiseret præsident Rouhani for ikke at overholde sine
valgløfter. Han har ligeledes indledt kampagnen Step by Step, som sigter mod
at afskaﬀe dødsstraf i Iran.
Han er ikke i stand til at møde op i Europa-Parlamentet, men var ved prisoverrækkelsen repræsenteret af sin datter Solmaz, ﬁlminstruktørerne Costa Gavras
og Serge Toubiana, og på sakharovprisnetværkets konference i 2013 af FIDH’s
formand, Karim Lahidji.

2011
MOHAMED
BOUAZIZI

MOHAMED BOUAZIZI

(1984-2011) var katalysator for Jasminrevolutionen i Tunesien og en inspiration for den prodemokratiske bevægelse, der fandt
sted i Mellemøsten og Nordafrika i 2011, kendt som Det Arabiske Forår.
Bouazizi, en hårdtarbejdende mand fra en fattig baggrund, havde, siden han var ti
år gammel, været familiens primære forsørger, og han arbejdede som grønthandler. Han gik ud af skolen, da han var 19 år, så han kunne betale for sine yngre
søskendes uddannelse.
Han døde den 4. januar 2011 i en alder af 26 år, efter at han havde sat ild til sig selv
i protest mod et system, der forhindrede ham i at skabe et anstændigt liv. Bouazizi
havde ved ﬂere lejligheder været oﬀer for de tunesiske myndigheders retshåndhævelse, der gav ham bøder, konﬁskerede hans grøntsager og hans vogn og ved
sidste lejlighed tvang ham til jorden. Hans familie mener, at det var ydmygelsen og
ikke fattigdommen, der førte til hans selvafbrænding. Han søgte retfærdigheden,
men fandt den aldrig. Bouazizi overhældte sig selv med benzin og antændte en
ﬂamme uden for indgangen til regeringsbygningen i den lille by Sidi Bouzid. Han
var en populær mand, der var kendt for at give gratis grøntsager til fattige familier,
og hvis situation mindede om så mange andres. Hans handling førte til protester,
der hurtigt spredte sig, og tunesere fra alle samfundslag gik på gaden og demon-

strerede mod en korrupt regering, den høje arbejdsløshed og begrænsninger af
deres frihed.
Han var stadig i live, i smerte og pakket ind i bandager fra top til tå, da præsident
Zine al-Abidine Ben Alis autoritære styre, der havde været ved magten siden 1987,
begyndte at falde.
Ti dage efter Bouazizis død blev Ben Ali tvunget til at træde tilbage og forlade
landet, da demonstranterne gik gennem Tunis, mens mange bar et billede af
Bouazizi.
Hans familie ﬁnder trøst i, at hans død ikke var forgæves, idet hans handling ansporede den såkaldte »folkets revolution« og rystede tyranniske regeringer i Tunesien
og andre steder i den arabiske verden. Den udbredte en bevidsthed i den arabiske
ungdom om, at de kunne italesætte deres frustrationer og kæmpe for deres værdighed, hvis de stod over for uretfærdighed, korruption og diktatorisk styre.
Det Arabiske Forår og dets tidlige optimisme er gået i stå, og nogle af de opnåede
gevinster er blevet vendt, men på Det Arabiske Forårs fødested, i Bouazizis Tunesien, er der blevet vedtaget en demokratisk forfatning i 2014, og der skal afholdes
parlaments- og præsidentvalg inden årets udgang.
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ALI FERZAT

er Syriens kendteste politiske satiriker og en af den arabiske verdens berømteste kulturpersonligheder. Han er født i Hama i 1941 og
har udgivet mere end 15 000 karikaturtegninger i syriske og internationale
aviser. Han har vundet priser for sine tegninger af diktatorer som Saddam
Hussein og Muammar Gaddaﬁ, da de regerede henholdsvis Irak og Libyen.
Hans tegninger, som var rettet mod de frygtede sikkerhedsstyrker, har ﬂyttet
grænserne for ytringsfrihed i Syrien. Da Det Arabiske Forår nåede Syrien i 2011,
blev tegningerne mere direkte, og de angreb regeringsmedlemmer, herunder
præsident Bashar al-Assad. Syrerne begyndte at protestere mod regimet og
viftede med hans tegninger i gaderne. Efter at han havde oﬀentliggjort en
tegneserie af al-Assad, der forsøger at få et lift af den libyske diktator Muammar Gaddaﬁ, der kørte rundt i en ﬂugtbil i høj hastighed, blev han overfaldet
på Umayyadpladsen i Damaskus og pryglet af maskerede mænd, der bevidst
brækkede hans hænder, mens de råbte, at han skulle respektere præsident
al-Assad og adlyde sine herrer. Han var bevidstløs efter overfaldet og blev
trukket efter den bil, han var blevet smidt ind i, hvorefter han blev smidt ud af
bilen og efterladt på gaden, som var han død.
Ali Ferzat genvandt ikke blot brugen af sine hænder, han overvandt også sin
frygt og blev en af regimets mest højlydte kritikere gennem sine ord og sin
kunst.
Han kunne ikke deltage i overrækkelsesceremonien for sakharovprisen i 2011,
da han var under behandling i Kuwait for sine kvæstelser; derfor modtog han
prisen ved sakharovprisnetværkets oﬀentlige debat, som blev afholdt i Europa-Parlamentet i 2012. Her blev revolutionen i Syrien og demokratiets fremtid
efter Det Arabiske Forår diskuteret med Europa-Parlamentets formand og
andre prismodtagere fra Det Arabiske Forår. Som modtager af sakharovprisen
henvendte han sig til den første udgave af Europarådets verdensforum for
demokrati i 2012, og samme år blev han i Time Magazine stemt ind blandt
de 100 mest indﬂydelsesrige personer i verden. Han er blevet tildelt ﬂere
forskellige menneskerettighedspriser og er formand for Arab Cartoonists’
Association.
I 2014 var Ferzat hovedtaler ved sakharovprisnetværkets »One World«-ﬁlmfestival om menneskerettigheder i Prag, hvor han mødtes med
regeringsrepræsentanter, medier og NGO’er for at bringe debatten omkring
konﬂikten i Syrien tilbage til tragediens kerne: Her midt i den igangværende
konﬂikt, som har kostet hundredtusinder af døde og fordrevet millioner af
mennesker, er de menneskelige håb om værdighed og frihed blevet glemt.
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ASMAA MAHFOUZ

er en egyptisk menneskerettighedsaktivist
og en af medstifterne af 6. april-ungdomsbevægelsen. Da Det Arabiske Forår
kom til Egypten i 2011, udfordrede hun Mubarakstyrets overgreb mod onlineaktivister og udsendte et opråb til egypterne på de sociale medier om, at de
skulle kræve deres frihed, værdighed og menneskerettigheder ved at demonstrere fredeligt på Tahrirpladsen den 25. januar 2011. Videoen blev lynhurtigt
udbredt på internettet og vist 80 millioner gange, hvilket gav inspiration til en
bølge af lignende videoer, som førte til, at folk strømmede til Tahrirpladsen i
hundredtusindvis og krævede, at Hosni Mubarak efter at have regeret Egypten i 30 år skulle træde tilbage, hvilket han gjorde den 11. februar 2012.
Da Asmaa Mahfouz modtog sakharovprisen, beskrev hun prisen som en hyldest til heltene fra revolutionen. Hun tilegnede prisen til alle unge egyptere,
som har ofret deres liv, og tilføjede, »Vi vil ikke forråde dem, vi vil fortsætte ad
samme vej, og vi vil sikre, at denne drøm går i opfyldelse.«
Hun var en af hovedtalerne under sakharovprisnetværkets debat i Bruxelles
i Europa-Parlamentet og ved den første udgave af Europarådets verdensforum for demokrati i oktober 2012, hvor hun diskuterede udviklingen i Egypten
efter revolutionen.
I 2014, efter at Egypten valgte den tidligere hærchef, Abdel Fattah al-Sisi, til
landets præsident, og efter at den islamistiske præsident, Mohammed Mursi,
var blevet væltet i 2013 og efterfulgt af en periode med en overgangsregering støttet af militæret, hævdede Mahfouz, at hun i stigende grad var udsat
for vold, trusler og overvågning. Der er tale om et alvorligt overgreb fra myndighedernes side, som oprindeligt var rettet mod Det Muslimske Broderskab,
men nu også omfatter kritiske røster og berømte ikoner efter 25. januarrevolutionen, navnlig aktivister fra ungdomsbevægelsen af 6. april. Mahfouz
sagde, at hun og de øvrige aktivister blev angrebet i medierne og beskyldt for
at være udenlandske agenter, der kunne true den nationale sikkerhed, hvilket
ﬁk folk til at angribe hende verbalt på gaden.
I april 2014 forbød en egyptisk domstol ungdomsbevægelsen af 6. april. Tre
af bevægelsens venstreorienterede ledere, Ahmed Maher, Mohammed Adel
og Ahmed Douma, blev idømt tre års fængsel for ulovlige demonstrationer
i henhold til Egyptens nye restriktive protestlov, mens en fjerde leder, Alaa
Abdel Fattah, blev idømt 15 års fængsel, hvilket medførte skarp kritik fra
Europa-Parlamentets formand Schulz samt Asmaa Mahfouz selv, som skrev
følgende på Twitter: »15 år for at demonstrere? Hvad med dem, som slog ihjel?
Der vil aldrig være en stat, så længe dette fortsætter.«
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AHMED EL SENUSSI

, der er født i 1934, var den samvittighedsfange, der har siddet længst fængslet i Libyen. Han er slægtning til Idris,
Libyens eneste konge, der blev afsat af oberst Muammar Gaddaﬁ i 1969.
El Senussi blev beskyldt for sammensværgelse i et forsøg på at begå et kup
mod oberst Gaddaﬁ i 1970 og tilbragte 31 år i fængsel, mange af dem i isolation og i en celle, der var så lille, at han ikke kunne stå oprejst. Han blev løsladt
i august 2001 sammen med snesevis af andre politiske fanger.
Da et folkeligt oprør støttet af NATO væltede den libyske diktator i 2011, overtog Det Nationale Overgangsråd landets regering, og El Senussi blev medlem
med ansvar for politiske fanger. På trods af valget prægede lovløshed og ustabilitet fortsat Libyens politik med fraktioner, der kæmpede om magten med
våben.
El Senussis hjemby Benghazi, der var blevet sat ud af spillet under Gaddaﬁ,
støtter kraftigt den føderalisme, der blev indført i det meste af Libyen under
kong Idris. I 2012 mødtes 3 000 delegerede fra regionen Cyrenaika i Benghazi
med det formål at oprette Overgangsrådet for Cyrenaika (CTC). El Senussi blev
valgt som leder. CTC har proklameret regionens selvstændighed, men har
accepteret, at Det Nationale Overgangsråd fungerer som landets symbol på
sammenhold og udgør landets legitime repræsentant på den internationale
scene. CTC’s erklæring har ingen retsvirkning, og CTC støttes heller ikke af
militser, som det ellers er tilfældet med den anden store føderalistiske gruppe
i Benghazi, der udgøres af det såkaldte Cyrenaika Politbureau under ledelse
af Ibrahim Jadhran, der ønsker at danne en parallelregering, hvilket El Senussi
har taget afstand fra.
El Senussi og de etablerede stammeledere, som han leder, støtter føderalismen i medfør af den nye forfatning.
Ved sakharovprisnetværkets debat i Europa-Parlamentet i 2012 diskuterede
El Senussi situationen efter revolutionen og den væbnede konﬂikt i Libyen
og demokratiets fremtid i de arabiske lande efter Det Arabiske Forår med
formand Schulz, Asmaa Mahfouz og Ali Ferzat. Ved den første udgave af verdensforummet for demokrati i Europarådet fordømte El Senussi manglen på
en eﬀektiv regering i Libyen og tog afstand fra de beskyldninger om forræderi, som blev rettet mod ham, efter at han havde opfordret til et føderalt
system. El Senussi sagde også, at disse beskyldninger var en handling, hvis
tydelige hensigt var at fejlfortolke hans forslag og skade omdømmet for dem,
der ønsker at forbedre situationen. El Senussi deltog i sakharovprisnetværkets
konference i 2013.
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RAZAN ZAITOUNEH

er en syrisk journalist og menneskerettighedsadvokat, der blev kidnappet i et oprørskontrolleret område i nærheden
af Damaskus den 9. december 2013. Hun er fortsat forsvundet, skulle efter
sigende have det godt, men ingen kender til hendes opholdssted eller hendes
fangevogtere. Selv om hun er blevet truet, har Zaitouneh sammen med andre
oprørere modigt fordømt menneskerettighedskrænkelser begået af regimet
i Damaskus. Hun blev kidnappet sammen med sin mand og medaktivist Wa’il
Hammada og to kollegaer, digteren og advokaten Nazem Hamadi og den
tidligere politiske fange Samira Khalil. De to sidstnævnte var ansat hos de to
grupper, hun havde dannet, nemlig dokumentationscentret VDC (Violations
Documentation Centre) og Støttekontoret for Lokaludvikling og Småprojekter
(LDSPS) i Douma.

KIDNAPPET I DECEMBER 2013

Zaitouneh er en af de mest fremtrædende og troværdige civile aktivister i den
syriske revolution. Hendes kidnapning betragtes af syriske talsmænd som en
deﬁnerende episode i den opdeling, der ﬁnder sted i Syrien mellem de civile
styrker og ekstremisterne, og som en skæbnesvanger begivenhed for den
syriske revolution.
Hendes familie har anmodet det internationale samfund om hjælp til at ﬁnde
hende og hendes kollegaer.
»Vi, familien til Razan Zaitouneh, menneskerettighedsaktivisten, advokaten,
forfatteren og frem for alt mennesket, udsender denne erklæring mere end
tre måneder efter den bevidste kidnapning, som ingen af parterne har påtaget sig ansvaret for eller udsendt erklæring eller anmodning om. Dette er sket
i et klart forsøg på at købe tid og undertrykke vores datters og hendes kollegaers frie stemme for dermed at tvinge dem til at stoppe med at skrive og
ligeledes fratage dem deres ret til ytringsfrihed«, udtalte familien i en erklæring, som blev udsendt i april 2014 og oﬀentliggjort af VDC.
Aktivister og politikere fra hele verden har opfordret til deres frigivelse, herunder Europa-Parlamentets formand Schulz. »Jeg opfordrer på vegne af
Europa-Parlamentet til deres øjeblikkelige frigivelse ... Hendes liv er truet
af regimet og af oprørsgrupper på grund af det, hun står for, en modig ung
kvinde, der nægter at gå på kompromis, og som fortsætter med at kæmpe
fredeligt for demokrati og for et frit Syrien.«
45 NGO’er, herunder sakharovprismodtagerne Journalister uden Grænser,
udsendte en fælles opfordring til frigivelse af Zaitouneh og de aktivister, som
blev kidnappet sammen med hende.
Da hun ﬁk tildelt prisen i 2011, levede hun i skjul, idet hendes hus var omgivet
af sikkerhedsagenter. Hun dedikerede sin andel af sakharovprisen til at redde
en medaktivist, der var blevet ramt af en brændstoftankeksplosion.
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GUILLERMO FARIÑAS

er doktor i psykologi, uafhængig journalist
og systemkritiker i Cuba og er nu talsmand for det cubanske oppositionsparti
Unión Patriótica. Han har gennem årene gennemført 23 sultestrejker med det
formål at opnå fredelig politisk forandring og ytringsfrihed i Cuba.
Som journalist grundlagde han et uafhængigt presseagentur, Cubanacán
Press, hvis formål var at informere resten af verden om skæbnen for politiske
fanger i Cuba, men han blev senere af myndighederne tvunget til at lukke det.
I februar 2010, efter Orlando Zapatas kontroversielle død, begyndte Fariñas en
sulte- og tørstestrejke, der varede 130 dage, og som havde til formål at sikre
befrielsen af politiske fanger, der var syge efter mange år i fængsel. Han afsluttede først sin strejke i juli 2010, efter at den cubanske regering havde meddelt,
at den var i gang med at løslade 52 politiske fanger.
Guillermo Fariñas kunne ikke deltage i overrækkelsesceremonien for sakharovprisen for 2010 i Europa-Parlamentet, da han ikke ﬁk lov til at forlade
Cuba. I juli 2012 blev han arresteret, da han deltog ved begravelsen af en
anden sakharovprismodtager og cubansk systemkritiker, Oswaldo Payá, og
holdt indespærret i kort tid.
Efter at den cubanske regering havde lempet rejserestriktionerne for cubanere og ved Kvinder i Hvidts tilbagevenden til Cuba efter et besøg i EuropaParlamentet, fandt der også en overrækkelsesceremoni for sakharovprisen
sted i Europa-Parlamentet i juli 2013 til ære for Guillermo Fariñas.
»Jeg er her i dag, ikke fordi situationen grundlæggende har ændret sig, men
på grund af den moderne verdens realiteter og ikke mindst på grund af cubanernes voksende civile opsætsighed, der har tvunget regimet til — som den
berømte prins, Don Fabrizio, fra Il Gattopardo sagde — »at ændre noget, så
ingenting ændres«, anførte Fariñas i sin takketale.
Fariñas deltog aktivt i sakharovprisnetværkets konference i 2013 og i verdensforummet for demokrati under temaet »Solution Journalism in Action«, hvor
han understregede, at journalisterne vil fortsætte, så folk i Cuba ved, hvad der
foregår. I 2014 blev han arresteret ﬂere gange, kortvarigt tilbageholdt, udsat
for dødstrusler, anbragt på et psykiatrisk hospital, slået og indlagt.

2009
MEMORIAL

Alexeyeva er født i 1927 og er en af de få systemkritikere fra sovjettiden, der
stadig er aktive i det moderne Rusland. Hun er kendt for at føre kampagne for
retfærdig domstolsbehandling for systemkritikere.

OLEG ORLOV SERGEI KOVALEV

LYUDMILA ALEXEYEVA

,
og
ﬁk tildelt
sakharovprisen i 2009 på vegne af Memorial og alle andre menneskerettighedsforkæmpere i Rusland.
Memorial blev oprettet i 1988 med det formål at overvåge og oﬀentliggøre systematiske overtrædelser
af menneskerettighederne i de tidligere sovjetiske stater. Andrej Sakharov var en af grundlæggerne og
var ligeledes medstifter af Helsinkigruppen i Moskva sammen med Lyudmila Alexeyeva.

Oleg Orlov er en af Memorials ledere siden 1994 og medlem af Memorials
bestyrelse. Han indsamlede i 2014 bevis for bortførelser i det østlige Ukraine under kampene mellem prorussiske separatister og de ukrainske styrker
og sammenlignede disse bortførelser med de bortførelser, som Memorial
havde dokumenteret i årtier i forbindelse med de to krige i Tjetjenien, hvor
Alexeyeva selv var blevet kidnappet.
Sergei Kovalev er den nuværende formand for den russiske afdeling af Memorial, og han er kendt for sine forhandlinger i 1995 om frigivelse af omkring 2 000
personer, der blev holdt som gidsler ved de tjetjenske oprøreres besættelse
af hospitalet i Budjonovsk. Angrebet var den eneste gang, et terrorangreb i
Rusland ikke resulterede i gidslers massedød. Han beskylder Rusland for at
blande sig i Ukraines interne anliggender og fremprovokere borgerkrig, og
han glæder sig over at se, at de civiliserede lande har opgivet deres sædvanlige ligegyldighed, som han mener, Putin har lært at udnytte.
Memorials medlemmer og nære samarbejdspartnere har gennem ﬂere år
modtaget trusler, er blevet bortført og tilmed myrdet. I 2014 registrerede
de russiske myndigheder Memorial som en »udenlandsk agent« uden gruppens samtykke. Registreringen fandt sted som følge af en ændring af en lov
fra 2012, som gjorde det muligt for myndighederne at registrere NGO’er, der
modtager støtte fra udlandet, som »udenlandske agenter«.
Flere hundrede NGO’er blev ramt af denne lov, og ingen uafhængig NGO
ansøgte om at lade sig registrere frivilligt som en »udenlandsk agent«, som
i Rusland er lig »spion«, udtalte Kirill Koroteev, seniorjurist for Memorial, til
Europa-Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder. Orlov var ikke i
stand til at deltage i sakharovprisnetværkets konference i 2013, da han skulle
prøve førnævnte lov ved retten, men Memorial tabte retssagen.
Memorial og en række andre NGO’er fortsætter nu deres kamp ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Helsinkigruppen i Moskva nægtede
ligeledes at lade sig registrere som en »udenlandsk agent«, og Alexeyeva
understreger, at gruppen fortsat vil arbejde for menneskerettighederne uden
støtte fra udlandet.
Orlov diskuterede tortur i Rusland i forbindelse med sakharovprisnetværkets
»One World«-ﬁlmfestivals oﬀentlige debatter i 2014, mens Koroteev repræsenterede Memorial ved Det Europæiske Ungdomsarrangement.

2008
HU
JIA

HU JIA

Den kinesiske systemkritiker
har været fængslet og er blevet løsladt, siden Europa-Parlamentet ved sakharovprisens 20-årsdag belønnede
ham for hans krav om en oﬃciel undersøgelse af massakren på Den Himmelske Freds Plads og kompensation til ofrenes familier, hans miljøaktivisme og
hans kamp imod aids. Hu Jia blev igen i 2014 sat i husarrest. Han har faktisk
været sat i husarrest hvert år omkring årsdagen for drabene på Den Himmelske Freds Plads den 4. juni, siden han bragte blomster til pladsen i 2004. Hans
hus i Beijing har siden den 2. juli 2004 været under daglig overvågning 24
timer i døgnet. Nogle dage må han ikke gå ud for at købe mad eller medicin.
I 2007 vidnede han med stort mod via et telefonmøde i Europa-Parlamentets
Underudvalg om Menneskerettigheder og henledte opmærksomheden på de
kinesiske myndigheder for national sikkerheds forfølgelse af 1 million mennesker for at kæmpe for menneskerettigheder, hvoraf mange tilbageholdes i
fængsel, i arbejdslejre eller på psykiatriske hospitaler.
Som en direkte følge af dette blev Hu Jia arresteret den 27. december 2007,
sigtet for »statsundergravende virksomhed«, og blev den 3. april 2008 idømt
tre et halvt års fængsel og nægtet sine politiske rettigheder i et år.
Da han ﬁk tildelt sakharovprisen, blev han af statssikkerhedspolitiet presset
til at afslå.
Hu Jia accepterede dog modigt prisen og kaldte det »en vigtig pris for Kina«.
I et brev til formanden for Europa-Parlamentet i juli 2012 sagde Hu Jia, at han
anså prisen for en »i sandhed stor ære«, der »gav mig stor opmuntring og i høj
grad forbedrede den måde, jeg blev behandlet på i fængslet«.
Han blev løsladt i juni 2011 og forsøgte at danne en NGO for menneskerettigheder, der skulle kæmpe for løsladelse fra fængslet, men dens medlemmer
blev arresteret. Han leder nu et borgernetværk, der mødes i en politisk forsamling. Hu Jia er også koordinator af »barfodsadvokaterne«, en uformel gruppe
af juridiske rådgivere, der forsvarer menneskerettighedsaktivister i Kina.
I sin erklæring, som blev udsendt i forbindelse med prisens 25-årsjubilæum,
opfordrede sakharovprisnetværket de kinesiske myndigheder til at standse
de hyppige begrænsninger, som de pålægger sakharovprismodtager Hu Jia.
Hu Jia var forhindret i at deltage, da de kinesiske myndigheder har indskrænket hans frihed, men var i stedet repræsenteret af sin hustru og Zeng Jinyan,
der er nomineret til sakharovprisen, som fremhævede forholdene for politiske
fanger og deres familier. I 2014 eskalerede truslerne og chikanen mod Hu Jia
til et punkt, hvor han føler, at hans liv er i fare.
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havde i over
to årtier ydet gratis juridisk bistand til personer, der vilkårligt var blevet tilbageholdt, tortureret og udsat for alvorlige menneskerettighedskrænkelser
i Sudan, da Europa-Parlamentet enstemmigt valgte ham til modtager af sakharovprisen i 2007.
»Jeg kommer fra Darfur og er født i Jebel Marra. Jeg har arbejdet som advokat
i Darfur i Sudan i mange år. Jeg har været oﬀer for tilbageholdelse og tortur på
grund af mit arbejde. Medlemmer af min egen familie er blevet tortureret og
fordrevet af militsen i Darfur. I mange år har jeg i mit arbejde repræsenteret
i tusindvis af mennesker, der havde brug for min hjælp over for domstolene.
Jeg har set tusindvis af mennesker, der er blevet tortureret, jeg har set hundredvis af kvinder og unge piger, der var ofre for seksuelt misbrug«, sagde Salih
Osman til Europa-Parlamentet, da han modtog sin pris.
Osman har udarbejdet fortegnelser over forbrydelser, der har fundet sted, og
er aktivt involveret i beskyttelsen af de 3,2 millioner sudanere, der er blevet
fordrevet fra deres hjem på grund af de igangværende kampe i Sudan.
Han gør fortsat opmærksom på en konﬂikt, der har strakt sig over et årti, siden
den brød ud i Jebel Marra i 2003, og som af FN blev beskrevet som en af de
værste humanitære situationer i verden. Trods intenst internationalt pres og
mæglingsforsøg er der endnu ikke undertegnet en omfattende fredsaftale
med alle de stridende parter. Til gengæld forenes oprørsgrupperne i stigende
omfang og sætter den nationale dagsorden.
Osman har understreget, at de faktorer, der ligger til grund for krigen, herunder fratagelse af jord og politisk marginalisering, endnu ikke er løst, men
derimod er blevet forværret af yderligere uopfyldte krav om at bringe de nationale lovgivninger i overensstemmelse med internationale standarder samt
sikre retsvæsenets uafhængighed.
Osman var medlem af det sudanske parlament for oppositionen mellem 2005
og 2010. Han er en varm fortaler for Den Internationale Straﬀedomstol (ICC),
eftersom afrikanere på grund af manglen på tilstrækkeligt udviklede retssystemer i Afrika ingen steder har at henvende sig for at opnå retfærdighed
og klageadgang. Dette understregede Osman over for repræsentanter for
EU-institutionerne, ICC og over 200 civilsamfundsorganisationer, da han som
modtager af sakharovprisen deltog i EU/NGO-forummet i 2013.
På sakharovprisnetværkets konference i 2013 opfordrede han til at fordømme
straﬀrihed og tortur i sluterklæringen.
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er en leder af den demokratiske
opposition i Hviderusland, der havde »modet til at udfordre det sidste diktatur i Europa«, som den daværende formand for Europa-Parlamentet, Borrell
Fontelles, udtrykte det, da han overrakte ham sakharovprisen.
Milinkevich, der var forsker, blev valgt til fælles præsidentkandidat for den
forenede demokratiske opposition i oktober 2005 og slog til lyd for en ægte
demokratisk fremtid. Han præsenterede sig selv som et reelt alternativ til
præsident Lukasjenkos autoritære styre, hvis sejr blev stærkt kritiseret for
stemmesvindel af oppositionen i Hviderusland og i udlandet. Efter at have
anfægtet sejren blev Milinkevich arresteret under diverse påskud, men blev
ikke sigtet.
Milinkevich stillede ikke op til præsidentvalget i 2010, da han ikke mente, at
den nationale valglov var blevet ændret for at sikre fair og frie valg. Lukasjenko
er stadig ved magten, og menneskerettighedssituationen i Hviderusland er
blevet yderligere forværret efter valget i 2010 med vedtagelsen af en lov,
der straﬀer kritisk adfærd over for staten, samt det faktum, at journalister,
aktivister og andre kritikere af det nuværende regime bringes til tavshed og
fængsles. Civilsamfundsaktivister frygter, at der bliver vedtaget en lov om
»udenlandske agenter« svarende til den, der er indført i Rusland, selv om
det lader til, at Lukasjenko forsøger at lægge afstand til Kreml efter Ruslands
annektering af Krim i 2014.
Milinkevich hilste det velkommen, at Lukasjenko, der normalt taler på russisk,
gjorde usædvanlig brug af hviderussisk i en tale i juli 2014. Han fortalte dog til
BBC, at der snarere er tale om en tendens end en strategi.
Milinkevich bliver som modtager af sakharovprisen ofte hørt af parlamentariske organer i spørgsmål vedrørende Hviderusland, og han har deltaget i
begivenheder afholdt i forbindelse med sakharovprisen, herunder i sakharovprisnetværkets konference i 2013.
I forbindelse med en debat i Litauen arrangeret af sakharovprisnetværket og med deltagelse af Berta Soler, de nationale myndigheder og
medlemmer af Europa-Parlamentet og det litauiske parlament fordømte
Milinkevich myndighedernes gentagne intimidering og ydmygelse af menneskerettighedsforkæmpere i Hviderusland. Han erklærede sin støtte til en
større europæisk integrering af Hviderusland og opfordrede til en kritisk og
konstruktiv dialog med de hviderussiske myndigheder. I forbindelse med
sakharovprisnetværkets »One World«-ﬁlmfestival i Europa-Parlamentet fremhævede Milinkevich ligeledes dialog som et centralt element. Han hævdede,
at EU bør spille en større rolle i Hviderusland og sikre større frihed. Hviderusland har behov for økonomisk bistand, og en sådan bistand kunne ifølge
Milinkevich fungere som en løftestang, der kunne tvinge Hviderusland i
dialog med EU, herunder om menneskerettigheder.
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KVINDER I HVIDT eller DAMAS DE BLANCO blev dannet
spontant i Cuba i 2003 som en reaktion på fængslingen af 75 af kvindernes
mænd og pårørende under Det Sorte Forår i Cuba, som udgjorde et hårdt
overgreb mod demokratiske aktivister fra det cubanske styres side. De marcherede i gaderne og skrev mange breve til de cubanske myndigheder, hvori
de bad om at få fangerne frigivet, men de ﬁk ikke et eneste svar.
Damasmedlemmerne gav ikke op, og der kom resultater ud af deres vedholdende protester: De sidste to af de fængslede fra Det Sorte Forår blev frigivet
i marts 2011. De ﬂeste gik i eksil i Spanien, men nogle få er blevet i Cuba og
fortsætter deres kamp under svære forhold og med store personlige omkostninger, hånd i hånd med de ukuelige Kvinder i Hvidt.
Kvinder i Hvidt fortsætter med hver søndag at gå ned ad Havanas gader med
blomster i hænderne for at markere deres kamp for social retfærdighed i det
kommunistiske Cuba. Flere og ﬂere kvinder har sluttet sig til dem på trods af
de svære kommunikationsforhold og prygl, tilbageholdelser og den psykiske
chikane, som Kvinder i Hvidt-medlemmerne har været udsat for. Omkring 100
Damasmedlemmer blev midlertidigt tilbageholdt i juli 2014, og det usædvanligt
store antal tilbageholdelser ﬁk andre systemkritikere til at konkludere, at deres
voksende antal nu udgør en trussel mod det cubanske styre.

I 2013 kunne Damasmedlemmerne endelig møde frem og personligt modtage sakharovprisen, som de ﬁk tildelt i 2005. Formanden, Berta Soler, og
to repræsentanter for bevægelsen, Belkis Cantillo Ramirez og Laura Maria
Labrada Pollán — sidstnævnte er datter af den elskede medstifter af Damas,
Laura Pollán, der døde i 2011 — ﬁk tilladelse til at rejse ud af Cuba, efter at
rejserestriktionerne for borgerne var blevet lempet. De mødte op i Europa-Parlamentet, som udtrykte anerkendelse af deres mod og engagement til
fordel for menneskerettighederne.
Berta Soler sammenlignede sakharovprisen med »et skjold«, der kunne
beskytte Damasmedlemmerne efter deres tilbagevenden til Cuba.
Kort efter modtagelsen af sakharovprisen oprettede Kvinder i Hvidt-medlemmerne og andre systemkritikere, herunder prismodtageren fra 2010, Guillermo
Fariñas, Den Internationale Platform for Menneskerettigheder i Cuba.
Berta Soler repræsenterede sammen med Guillermo Fariñas og Oswaldo
Payás datter Kvinder i Hvidt ved sakharovprisnetværkets konference i 2013.
De opfordrede netværket til at sikre »frigivelsen af politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba og i resten af verden«. Soler har ligeledes deltaget i en
debat i sakharovprisnetværket i Litauen sammen med Aleksandr Milinkevich
og har gentagne gange opfordret EU til at gøre menneskerettigheder til en
betingelse ved eventuelle aftaler med Cuba.
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Shariaadvokat
blev født i 1967 i en muslimsk familie i en lille fattig landsby i delstaten Gombe i det nordlige Nigeria.
Hun skulle have været gift som tiårig, men hun var et viljestærkt barn, der
var inspireret af sin mors overbevisning om, at uddannelse var den eneste vej
ud af fattigdom. Ibrahim løb derfor hjemmefra til en kostskole for piger for
at fortsætte sin uddannelse. Hun blev den første kvindelige advokat i landet.
Da sharialoven blev indført i Nigerias 12 nordlige delstater, begyndte Hauwa
Ibrahim i 1999 at opbygge, hvad der kun kan beskrives som en helt usædvanlig advokatpraksis, hvor hun forsvarede kvinder, der var sigtet for utroskab og
dømt til døden ved stening, samt børn, der blev dømt til at få lemmer amputeret. Hun har, ofte uden at kræve salær, virket som forsvarsadvokat i over 150
sager og har reddet livet for Amina Lawal, Saﬁya Hussaini, Hafsatu Abubakar
og mange andre. Som kvinde kunne hun i første omgang ikke tale ved en
shariadomstol og måtte ikke henvende sig direkte til dommeren, men skulle
i stedet give meddelelser videre til mandlige kollegaer. Efter sin stigende
berømmelse møder hun nu kun for retten i forbindelse med vanskelige eller
»tunge« sager, og anvendelsen af sharia, som tidligere var ubestridelig, har
ændret sig i takt med, at statslige guvernører har nægtet at underskrive de nu
upopulære dødsdomme.
Hun blev i 2014 på grund af sin erfaring udnævnt som medlem af præsident
Jonathans præsidentielle råd, som har til opgave at ﬁnde 219 piger, som er
blevet bortført fra Chibok i det nordlige Nigeria af terrorgruppen Boko Haram.
Ibrahim har anmodet om international støtte, herunder fra Europa-Parlamentet og den amerikanske Kongres, i forbindelse med de kidnappede pigers
»uløste tragedie«, og hun har opfordret til en stærkere indsats for at bekæmpe
vold mod kvinder, ekstrem fattigdom, den høje arbejdsløshed og manglen
på muligheder i en situation, hvor »religion og religiøs ekstremisme bliver et
farligt opium for dem uden håb«.
Ibrahim er overbevist om, at børns uddannelse begynder i hjemmet med
moderen, og at uddannede piger vil gavne samfundet som helhed. Hun har
investeret beløbet fra sakharovprisen i en fond og bruger renterne til uddannelse af fattige børn i det nordlige Nigeria. Hun betaler skolepenge og køber
materialer direkte for at sikre, at børnene har mulighed for at fortsætte deres
skolegang.
Hun deltog aktivt i sakharovprisnetværkets konference i 2013 og diskuterede
børns rettigheder i forbindelse med netværkets »One World«-ﬁlmfestival.
Hun har ligeledes holdt forelæsning om Sakharov i Irland.

JOURNALISTER UDEN GRÆNSER er en international NGO
med base i Frankrig, der kæmper for informationsfrihed verden over.
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Ytrings- og informationsfriheden vil for Journalister uden Grænser altid udgøre den vigtigste frihed i verden og danne grundlag for ethvert demokrati.
Organisationen rejser spørgsmålet: Hvis journalister ikke frit kan rapportere
om begivenheder, anfægte misbrug og advare oﬀentligheden, hvordan skal
vi så løse problemet med børnesoldater, forsvare kvinders rettigheder eller
bevare vores miljø?

Journalister uden Grænser overvåger og fordømmer løbende angreb mod
informationsfrihed verden over, bekæmper censur og love, der sigter mod at
begrænse informationsfrihed, bistår forfulgte journalister og deres familier
moralsk og ﬁnansielt og tilbyder materiel bistand til krigskorrespondenter for
at forbedre deres sikkerhed. For at omgå censur oﬀentliggør websiden fra tid
til anden artikler, der er blevet forbudt i deres oprindelsesland, giver aviser, der
er blevet lukket i deres hjemlande, spalteplads, og tjener som forum for journalister, der er blevet bragt til tavshed af myndighederne i deres hjemland. For
at sikre, at de ansvarlige for mord på og tortur af journalister retsforfølges, har
netværket siden 2002 ydet juridisk bistand til ofrene og repræsenterer dem
ved domstolene.
Netværket uddeler årligt de to priser Journalister uden Grænsers pris og
netizenprisen og anerkender og hylder bloggere, journalister og medier i hele
verden.
Journalister uden Grænser oﬀentliggør hvert år et indeks for pressefrihed i
verden. Indekset for 2014 omfatter 180 lande og »sætter fokus på konﬂikter-

nes negative konsekvenser for informationsfriheden og dennes fortalere«.
Syrien nævnes som et ekstremt eksempel, hvis konﬂikt har negativ indvirkning på pressefriheden i landet og i nabolandene. Sådanne konﬂikter er
ligeledes skyld i et voldsomt dyk i pressefriheden i Mali og Den Centralafrikanske Republik. Journalister uden Grænser hævder, at Iran endnu ikke har
gennemført nogen af de løfter, som den nye præsident, Hassan Rouhani, har
afgivet om at forbedre informationsfriheden.
Som modtager af sakharovprisen har Journalister uden Grænser ført andre
prismodtagere sammen og koordineret aktiviteter. Repræsentanter for Journalister uden Grænser deltog aktivt i sakharovprisnetværkets konference i
2013. I 2014 benyttede Journalister uden Grænsers EU-repræsentant, Olivier
Basille, sakharovprisnetværkets »One World«-ﬁlmfestival til at diskutere uroen
og pressefriheden i Ukraine. Han drøftede situationen med unge studerende
i forbindelse med Det Europæiske Ungdomsarrangement og opfordrede dem
til »ikke at være bange for ikkeanonymitet, når de skulle løse problemer, der
kræver mod«.

JOURNALISTFORBUNDET I HVIDERUSLAND repræsenterer over 1 000 fagfolk, der arbejder under yderst vanskelige forhold for at
beskytte journalisternes rettigheder, og de udsættes ofte for trusler, chikane,
retsforfølgelse og udvisning.
Journalistforbundet i Hviderusland inspirerer med sit engagement for ytringsfrihed og fremme af en uafhængig og professionel journalistik i Hviderusland.
Journalistforbundet i Hviderusland arbejder på at øge den oﬀentlige bevidsthed om den forfatningssikrede ret til informationsfrihed og om, hvordan folk
kan udøve deres rettigheder. Det forsvarer journalisters rettigheder, især i krisetider, som f.eks. den voldelige tid efter det omdiskuterede præsidentvalg i
2010.
Journalistforbundet sigter mod at liberalisere lovbestemmelserne for medier
og opfordrer til en etisk journalistik af høj kvalitet. Siden oprettelsen har
Journalistforbundet i Hviderusland været den vigtigste organisation for den
uafhængige presse i Hviderusland, og hovedformålet har været at forsyne
oﬀentligheden med den mest objektive, sandfærdige, omfattende og aktuelle information.
På trods af omfattende bestræbelser på at forbedre situationen for medier
i Hviderusland er den stadig langt fra gunstig. Den hviderussiske medielov
fra 2009 giver myndighederne mulighed for at lukke medier, som de mener
er for kritiske. Udenlandske medier skal have licens for at operere i Hviderusland, og lokale journalister skal have godkendelse for at arbejde for dem. KGB
og anklagemyndigheden uddeler advarsler, hvis manglende godkendelse
opdages. Straﬀeloven indeholder stadig paragraﬀer, der straﬀer krænkelse
af højerestående embedsmænd. Uafhængige medier lider under økonomisk
forskelsbehandling, idet de største distributions-, post- og trykkerivirksomheder er statslige og kan nægte at udføre tjenesteydelser for kritiske medier.
Journalistforbundet og dets medlemmer fortsætter ufortrødent under formanden, Zanna Litvina, som blev takket oﬀentligt af Ales Bialatski, der har
været indstillet til sakharovprisen, er grundlægger af menneskerettighedscentret Viasna og en af Hvideruslands kendteste politiske fanger. Han blev
løsladt tidligt fra fængslet i juni 2014 og har nydt godt af national og international støtte, ligesom hans sag er blevet dækket intenst af journalister. Han
har udtalt, at journalisterne ikke burde have skrevet så meget om ham, men i
stedet have fokuseret på, hvad der sker med de borgerlige og politiske rettigheder for en hel nation.
Zanna Litvina repræsenterede Journalistforbundet i Hviderusland i forbindelse med sakharovprisnetværkets konference i 2013, der markerede
sakharovprisens 25-årsjubilæum.
Da uroen brød ud i nabolandet Ukraine i 2014, blev et af forbundets medlemmer tilbageholdt. Journalistforbundet i Hviderusland fordømte volden mod
journalister på Krim og hævdede, at de personer, der anvender vold mod journalister, viser deres reelle hensigt om »at stoppe oplysninger, som
er uønskede i visse politiske kredse«.
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FN’S GENERALSEKRETÆR,
KOFI ANNAN,
OG HELE
FN’S PERSONALE

DE FORENEDE NATIONER

Med tildelingen af sakharovprisen 2003 til
anerkendte Europa-Parlamentet FN’s bestræbelser for fred, menneskerettigheder og de grundlæggende friheder.
Sakharovprisen tildeltes i særdeleshed som en hæder til FN’s personale, der
utrætteligt — og ofte under vanskelige vilkår — arbejder for fred i verden.
Prisen tildeltes som en særlig hæder til Sergio Vieira de Mello, FN’s højkommissær for menneskerettigheder og en af FN’s værdigste repræsentanter
i verden, som var blandt de dræbte under et angreb på FN’s hovedkvarter i
Bagdad i 2003, mens han gjorde tjeneste som Koﬁ Annans særlige repræsentant i Irak.
Koﬁ Annan var den syvende generalsekretær for De Forenede Nationer. Han
fungerede som generalsekretær fra 1997 til 2006 og var den første, der blev
rekrutteret internt i organisationen. Han var konstant fortaler for menneskerettigheder, retsstatsprincippet, årtusindudviklingsmålene og Afrika og søgte
at bringe FN tættere på den globale oﬀentlighed ved at skabe forbindelser til
civilsamfundet, den private sektor og andre partnere.
I 2005 fremlagde Koﬁ Annan rapporten »In larger freedom« (Med mere Frihed)
for FN’s Generalforsamling, og deri skitserede han sin vision for en omfattende
og gennemgribende reform af FN. Dette resulterede bl.a. i, at der til aﬂøsning
for den gamle Menneskerettighedskommission i marts 2006 blev oprettet et
menneskerettighedsråd for at styrke de internationale ledelsesmekanismer
med det formål at fremme og beskytte grundlæggende rettigheder og drage
menneskerettighedsovertrædere til ansvar.
Annan havde i 2007 fuldført to perioder som FN’s generalsekretær, og han
blev siden tilknyttet ﬂere organisationer med fokus på globale og afrikanske
spørgsmål, herunder hans egen Koﬁ Annan Foundation. Han har siden 2013
været formand for The Elders, som er en gruppe af verdensledere, der blev
samlet af Nelson Mandela i 2007.
I 2012 var han særlig udsending til Syrien for både FN og Den Arabiske Liga
med det formål at ﬁnde en løsning på konﬂikten, men han trak sig og kaldte
det en umulig opgave. Han mener, at det internationale samfund mangler
mod til at agere i felten. Han har dog opfordret en gruppe af kernelande til at
samarbejde om at hjælpe Irak og Syrien med at løse deres aktuelle konﬂikter.
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(1952-2012) er bedst
kendt som grundlægger af Varelaprojektet, som er en kampagne til støtte for
en folkeafstemning om love, der garanterer borgerrettigheder, frie pluralistiske valg, frigivelse af alle politiske fanger og økonomiske og sociale reformer
i Cuba.
Han har været en aktiv reformist, siden han var ung, og han blev forfulgt og
ved adskillige lejligheder dømt for sin kritik af Fidel Castros politik og uretfærdigheder, hvilket dog ikke afholdt ham fra i 1988 at grundlægge den kristne
befrielsesbevægelse, som nu er en af de største oppositionsbevægelser i
Cuba. I 1990 lancerede Oswaldo Payá en opfordring til national dialog og startede indsamlingen af 10 000 underskrifter for at gøre et civilt forslag til lov.
I 1997 udarbejdede han det ambitiøse Varelaprojekt, som blev støttet af
tusinder af cubanere, men blokeret af et modinitiativ fra de cubanske myndigheder, som medførte, at den socialistiske ideologi blev en permanent del
af den cubanske stat. Myndighederne hævdede, at initiativet var vedtaget i
medfør af en folkeafstemning.
Mange af Varelaprojektets kampagnefolk blev fængslet under Det Sorte Forår
i 2003, men Payá gav ikke op. I 2008 præsenterede han et lovforslag om amnesti for politiske fanger for Nationalforsamlingen, og i 2010 iværksatte han Foro
Todos Cubanos.
Han blev aldrig fængslet, men hans familie siger, han modtog mange
dødstrusler. Den 22. juli 2012 mistede han livet i en kontroversiel bilulykke i
Cuba. Europa-Parlamentets formand, Martin Schulz, udtrykte i sin hyldest,
at han var overbevist om, at »Oswaldo Payás idéer vil leve videre, da hans
arbejde og engagement har inspireret en generation af cubanske aktivister,
der med ham som forbillede arbejder for at fremme politisk frihed og menneskerettigheder«.
Den kristne befrielsesbevægelse kræver fortsat en afklaring af omstændighederne omkring hans død. Hans familie har afvist den oﬃcielle version med en
bilulykke. Hans datter, Rosa Maria, har anmodet FN’s Menneskerettighedsråd
og andre internationale organisationer om en upartisk international undersøgelse af faderens død og har kritiseret den forfølgelse og de trusler, som
familien har været udsat for fra de statslige sikkerhedsagenters side. I juni
2013 ﬂyttede Payás familie midlertidigt til USA.
Hans datter, Rosa Maria Payá, deltog i Europa-Parlamentets konference, der
markerede sakharovprisens 25-årsjubilæum, og anmodede om en undersøgelse af Oswaldo Payás død, modtager af sakharovprisen i 2002.
I 2014 mødte familien pave Frans, som de håber vil støtte en folkeafstemning
om frie valg i Cuba.
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(1952-2003) var en palæstinensisk forfatter og
professor, hvis skrifter fokuserede på de problemer og lidelser, som Israels
besættelse har påført de palæstinensiske områder, og på hans personlige
lidelser. Hans liv var præget af den israelske hærs drab på hans 16-årige søn,
Ramy, i 1993. Ramy blev dræbt i skolegården, da han forsøgte at komme en
såret kammerat til undsætning. På trods af disse tragiske omstændigheder
fortsatte Izzat Ghazzawi uophørligt med at søge en kulturel og politisk dialog
med det israelske folk.
Izzat Ghazzawi var som barn af ﬂygtningeforældre født ind i en stor familie,
der var ﬂygtet til Vestbredden i 1948. Han skrev sit første stykke i en alder af 13
år. Han opnåede en magistergrad i britisk-amerikansk litteratur og arbejdede
som professor ved universitetet i Birzeit. Han var formand for den palæstinensiske forfatterforening, skrev romaner og noveller, var litteraturkritiker og
formand for den første internationale forfatterkonference i Palæstina (1997).
Han sad i bestyrelsen for det palæstinensiske råd for retfærdighed og fred.
Han har været fængslet og er gentagne gange blevet chikaneret af de israelske myndigheder for sine politiske aktiviteter. Den største udfordring i denne
periode var adskillelsen fra familien, især hans seks børn, som han kun kunne
se to ad gangen i 30 minutter hver 14. dag.
Et møde med israelske forfattere i Jerusalem i 1992, som han fra starten var
ret nervøs over, viste sig at være et vendepunkt for ham. Han begyndte at se
sine israelske kollegaer som partnere, som kunne opbygge en fremtid, hvor
palæstinensere og israelere ville være ligeværdige uanset samfundslag.
Ved tildelingen af sakharovprisen i 2001 hyldede den daværende formand
for Europa-Parlamentet, Nicole Fontaine, ham for »utrætteligt at have arbejdet for fred og dialog mellem israelere og palæstinensere. Din begejstring er
aldrig blevet svækket på trods af fængsling og censur og det værste af alt: det
uerstattelige tab af din 16-årige søn, Ramy«.
Ghazzawi talte til Europa-Parlamentet og opfordrede til den heling, der kun
kan opnås, når vi er »i stand til at forstå hinandens behov« (1).
Kort efter sin søns død udgav Ghazzawi sammen med den israelske forfatter
Abraham B. Yehoshua og fotografen Oliviero Toscani bogen Enemies om forbindelserne mellem palæstinensere og israelere, og den blev en stor succes.
Izzat Ghazzawi døde den 4. april 2003.

(1) 25 år med Sakharovprisen:
Europa-Parlamentets bidrag
til tankefriheden, Enheden for
Arkiv- og Dokumentationscentret,
Europa-Parlamentet, Cardoc
dok. 11 — november 2013, s. 112.
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Israeleren
blev født i 1949 og er universitetslektor og forfatter. I 1997 blev hendes 13-årige datter, Smadar, dræbt
ved en palæstinensers selvmordsangreb i Vestjerusalem.
»Min lille pige blev dræbt, blot fordi hun var israeler, af en ung mand, der var
undertrykt og ophidset til selvmord og mord, blot fordi han var palæstinenser. Begge er ofre for den israelske besættelse af Palæstina. Nu er deres blod
blevet blandet på Jerusalems sten, der aldrig har gjort forskel på blod.« Hun
tillod ikke, at de israelske myndigheder, inklusive premierministeren, deltog i
begravelsesceremonien.
Hun er datter af den berømte general Matti Peled, der er kendt som en paciﬁstisk og progressiv foregangsmand, og Nurit Peled er blevet et symbol for
de folk i Israel, der bekæmper besættelsen og arbejder for Palæstinas frihed.
Hun er også meget engageret i at ændre mentaliteten i det israelske samfund
og især hos den unge generation. Hendes seneste udgivelse med titlen Palestine in Israeli school books: Ideology and propaganda in education henleder
opmærksomheden på en uddannelse i de israelske skoler, der tilsyneladende
mere bygger på racisme end tolerance og mangfoldighed. Hun har indgående
kritiseret verdens ledere, bl.a. George Bush, Tony Blair og Ariel Sharon, for at
have »smittet deres respektive borgere med en blind frygt for muslimer«.
Nurit Peled-Elhanan er en af initiativtagerne til Russelltribunalet, som er et
internationalt folketribunal, der blev oprettet i 2009 for at undersøge tredjeparters rolle og medskyld ved overtrædelser af folkeretten begået af Israel
mod den palæstinensiske befolkning.
Hun deltog aktivt i sakharovprisnetværkets konference i 2013 og henledte
gentagne gange opmærksomheden på børns lidelser i konﬂiktområder
eller besatte områder. Da krigen brød ud i Gaza igen i juli 2014, brugte Nurit
Peled-Elhanan medierne og internettet: »Jeg skriver til jer fra helvedes port.
Folkemord i Gaza, pogromer og massakrer på Vestbredden og militær panik i
Israel ... Jeg opfordrer EU til at gøre brug af alle tilgængelige diplomatiske og
økonomiske midler for at hjælpe med at redde mit land fra denne afgrund af
død og fortvivlelse, som vi lever i ... og genskabe livet for jøder og palæstinensere.«
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var, da han blev indstillet til
prisen, formand for Den Økumeniske Komité for Fred i Angola (COIEPA), et
økumenisk organ, der forenede Den Episkopale Konference for Angola og São
Tomé, som han ligeledes var formand for, Den Evangeliske Alliance i Angola og
Rådet for Kristne Kirker i Angola. Europa-Parlamentet anerkendte hans faste,
saglige og vedvarende stemme for fred, demokrati og menneskerettigheder i
Angola, eftersom Dom Kamwenho frygtløst kritiserede begge sider, herunder
Folkebevægelsen for Angolas Frigørelse (MPLA) og oprørsbevægelsen Unita,
under den 27 år lange borgerkrig, som fulgte frigørelsen fra Portugal i 1975.
I slutningen af 1990’erne bredte der sig i Angolas befolkning en fornyet
bevidsthed om nødvendigheden af at kæmpe for fred og menneskerettigheder, en tendens, der var resultatet af kirkelige lederes og forskellige
civilsamfundsorganisationers indsats for at fremme en »altomfattende national forsoning«. Ærkebiskop Zacarias Kamwenho stod i spidsen for dette
fredsarbejde.
Dom Zacarias Kamwenho, der blev født i Chimbundo (Huambo, Angola) i
1934, blev præsteviet i 1961 og udnævnt til ærkebiskop af Lubango i 1995.
Dom Zacarias Kamwenho udtrykte sine konsekvente, upartiske og beslutsomme synspunkter over for alle konﬂiktens parter i en indsats for at opnå
varig fred via politisk dialog.
Våbenhvilen, der blev indført i 2002 efter drabet på Unitalederen Jonas
Savimbi, fredsforhandlingerne og det generelle demokratiseringsvenlige
politiske klima, er i vid udstrækning et resultat af den kampagne, som var
blevet ført af Kamwenho og andre ledere fra kirkens rækker og civilsamfund.
I 2003 nedlagde Kamwenho sin post som formand for Den Episkopale Konference for Angola og São Tomé, men fortsatte inden for rammerne af sit
bispeembede og Den Økumeniske Komité for Fred i Angola med at arbejde
aktivt for at sikre demokrati, grundlæggende friheder og menneskerettigheder, gennemførelse af retsstatsprincippet og en varig national forsoning.
I 2007 erklærede han, at »især inden for de sidste to år har der bredt sig en ny
bevidsthed i Angolas befolkning om nødvendigheden af at kæmpe for fred
og menneskerettigheder, ansporet og repræsenteret af kirkens lederes og forskellige civilsamfundsorganisationers bestræbelser, hvor det endelige mål har
været en altomfattende national forsoning«.
Han deltog i sakharovprisnetværkets konference i november 2013.
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Medlemmerne af
risikerede deres liv i kampen mod terrorisme. Deres eneste »våben« var at tilskynde borgerne til på fredelig vis
at forsvare deres grundlæggende frihedsrettigheder. I mange år havde de
grundlæggende friheder og menneskerettighederne været truet i Baskerlandet på grund af den terror, der udøves af ETA og tilknyttede grupper. Tusindvis
af personer havde været udsat for intimidering, pression, pengeafpresning og
overgreb, både mod dem selv og deres familier og ejendom. De kunne ikke
udtrykke sig frit eller udøve deres rettigheder uden at udsætte sig for stor fare.
¡Basta Ya! blev oprettet, fordi de grundlæggende borgerrettigheder og menneskerettigheder var truet i Baskerlandet, især for »ikkenationalistiske« borgere,
på grund af ETA’s terrorisme og aktiviteter fra grupper, der har relation dertil.
Oprettelsen skyldtes også stigningen i den etniske og fremmedfjendske nationalisme blandt de mere moderate nationalistiske partier og grupper, der
søgte at få etableret en aftale med ETA.
Borgerinitiativet, hvis navn kan oversættes til »Nu er det nok!«, og som ﬁk
status af rådgivende organ ved FN’s Økonomiske og Sociale Råd i juli 2004,
bestod af personer, som arbejdede for fremme af grundlæggende menneskerettigheder, demokrati og tolerance i Baskerlandet.
Organisationen udførte adskillige aktiviteter, hvoriblandt de to store demonstrationer i San Sebastián i februar og oktober 2000 skiller sig ud. De krævede
opløsning af ETA, støttede ofrene for terrorisme og forsvarede forfatningen
og statutten som basis for alle baskiske borgeres værdige sameksistens.
¡Basta Ya! opløste sig selv i 2007. Organisationens ledere, Carlos Martinez Gorriarán, Juan Luis Fabo, Rosa Díez og Fernando Savater, oprettede et politisk
parti (UPyD), der i øjeblikket er aktivt på den politiske scene i Spanien.
Fernando Savater var bevægelsens intellektuelle leder og repræsenterede
¡Basta Ya! ved tildelingen af sakharovprisen i Europa-Parlamentet i 2000. Han
repræsenterede også ¡Basta Ya! i forbindelse med sakharovprisnetværkets
konference i 2013, der markerede sakharovprisens 25-årsjubilæum.
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er kendt som »Timors Mandela«. Han er anerkendt som leder af og symbol på den timorske modstand, hvis mål var at
afslutte den væbnede konﬂikt for uafhængighed fra Indonesien, og han var
netop blevet løsladt fra fængslet, hvor han havde afsonet syv år af en 20-års
fængselsdom for separatisme, da Europa-Parlamentet tildelte ham sakharovprisen i december 1999.
Efter portugisernes tilbagetrækning fra Østtimor indledte Indonesien en
destabiliseringspolitik over for sin nabo. Den 7. december 1975 invaderede
Indonesien landet. Gusmão gik under jorden og blev i 1978 leder af den væbnede del af Fretilin (den revolutionære front for Østtimors uafhængighed).
Voldshandlingerne i forbindelse med invasionen skønnes at have kostet
200 000 mennesker livet, men modstanden i befolkningen blev ikke brudt.
Xanana Gusmão forsøgte at opnå en fredelig løsning på konﬂikten, idet
han foreslog den indonesiske regering en fredsplan og forhandlinger under
FN-opsyn. I 1986 lykkedes det ham at samle de forskellige politiske og samfundsmæssige grupperinger og danne et nationalt modstandsråd for Timor
(CNRT).
Den 20. november 1992 blev Xanana Gusmão imidlertid arresteret og idømt
livsvarigt fængsel, hvilket senere blev reduceret til 20 år. Den timorske modstand varede dog ved, og der blev lagt et massivt internationalt pres på
Indonesien for at opnå hans løsladelse. Da Gusmão blev løsladt i september
1999 — kort efter folkeafstemningen den 30. august, hvor 80 % af Østtimors
befolkning havde stemt for uafhængighed — lovede han at »gøre alt, hvad
der er i min magt, for at bringe fred til Østtimor og mit folk«.
I april 2002 blev det første frie præsidentvalg afholdt i Østtimor, og Gusmão
blev valgt med næsten 83 % af stemmerne. Den 20. maj 2002 erklærede FN’s
generalsekretær Koﬁ Annan oﬃcielt Den Demokratiske Republik Timor-Leste
for en uafhængig stat, og Gusmão var dens præsident indtil maj 2007. I 2008
overlevede han et attentatforsøg. Han er nu premierminister og erklærede i
august 2014, at han havde til hensigt at fortsætte på posten, selv om han tidligere havde meddelt, at han agtede at træde tilbage i 2014.
Han deltog i sakharovprisnetværkets konference i november 2013.
I forbindelse med udbruddet af ebola i 2014, som Østtimor bidrog med
1 mio. USD til bekæmpelsen af, advarede Gusmão på FN-plan om, at denne
nødsituation var en kraftig påmindelse om, at alle udviklingschok forstærkes
af eksisterende sårbarheder og svage institutioner.
(1) Xanana Gusmão har oﬃcielt ændret
sit navn fra José Alexandre Gusmão
til Kay Rala Xanana Gusmão. Kay
Rala var hans nom de guerre under
kampen for Østtimors frihed og
selvbestemmelsesret, og Xanana var
det navn, han var kendt under, da
han var ung.
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(1944-2006). I 1998, da den væbnede konﬂikt
mellem serbiske styrker og Kosovos befrielseshær eskalerede, hædrede
Europa-Parlamentet Ibrahim Rugova, en mand, der konsekvent har fulgt princippet om fredelig modstand mod vold.
Da Rugova modtog prisen, sagde han, at »for mig og for hele befolkningen i
Kosovo repræsenterer denne pris anerkendelsen af vores fredelige kamp og
vores ofre«.
Ibrahim Rugova, født den 2. december 1944 i Cerrca (Istog) i Kosovo, underviste i litteraturvidenskab ved universitetet i Pristina, indtil han i 1989 blev valgt
til formand for Den Demokratiske Liga i Kosovo (LDK). Samme år ophævede
Beograd provinsen Kosovos autonome status, og albanerne blev undertrykt,
mens regeringsmodstanderne blev arresteret. I 1990 vedtog de 2 millioner
kosovoalbanere deres egen forfatning. Ved en folkeafstemning i 1991 gik
97 % ind for Kosovos uafhængighed, og i 1998 bekræftede de deres valg af
Rugova til præsident for deres selvproklamerede republik Kosovo.
Rugova insisterede på sin tilgang baseret på ikkevoldelig modstand mod det
serbiske styre. Han var altid rede til dialog med Beograd. Hans stilling under
forhandlingerne blev kritiseret af Adem Demaçi, der gik ind for en mere nationalistisk tilgang. Rugova forsøgte samtidig at vinde international sympati for
sit folks sag. Han vaklede aldrig i sine konstante, indtrængende opfordringer
til det internationale samfund om at øge presset og yde Kosovo beskyttelse.
I den faste overbevisning, at Rugovas folk kun kunne opnå selvbestemmelse
ved fredelige midler, undertegnede han i sin egenskab af kosovoalbanernes
forhandlingsleder den 18. marts 1999 fredsaftalen i Rambouillet. Beograd
nægtede at undertegne aftalen, hvilket medførte, at NATO den 24. marts
indledte angreb på Jugoslavien, og at de jugoslaviske styrker trak sig tilbage
fra Kosovo. Rugova var nødt til at gå under jorden. I marts 2002 blev Ibrahim
Rugova valgt til Kosovos første præsident. Han døde af kræft den 21. januar
2006.
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er en algerisk journalist, forfatter og kvinderettighedsaktivist. I 1980’erne engagerede hun sig i den algeriske kvindebevægelse,
bl.a. som stiftende medlem af »Kvinder i Europa og Maghreb« og som chefredaktør for kvindetidsskriftet NYSSA, som hun selv grundlagde.
Som lærer, der er skiftet til journalist, redigerede hun det fransksprogede
algeriske ugeblad La Nation, det mest udbredte ugeblad i Algeriet, fra 1994.
I løbet af den 11 år lange borgerkrig mellem regeringen og islamiske oprørsgrupper, der startede i 1991, var La Nation fortaler for politisk dialog med alle
parter i krigen og for menneskerettigheder og ytringsfrihed for alle og kritiserede både regeringen og de islamiske grupper. Det var den eneste avis, der
gjorde dette. For dette blev avisen mange gange beslaglagt og suspenderet
og blev til sidst forbudt i 1996, efter at Ghezali havde publiceret sin rapport
om menneskerettighedssituationen i Algeriet i Le Monde Diplomatique.
Udgivelsen af La Nation blev genoptaget i 2011 på internettet. I en leder
forklarede Ghezali om de grunde, der havde motiveret hende: »Vi kan ikke
ignorere kræfterne blandt de unge i den arabiske verden, som kæmper for
deres værdighed og frihed. Vi kan ikke ignorere det, som sker i vores eget
land. Vi ønsker, at det algeriske folk er lykkeligt, for det fortjener det. Vi ønsker
stærke institutioner, bedre menneskelige ressourcer i et ægte demokrati og
en retsstat.« Hun afsluttede med et ønske om »et bedre Algeriet, hvor god
ledelse er reglen«.
Salima Ghezali har vundet en række menneskerettighedspriser, og hun
fortsætter sine aktiviteter for kvinderettigheder, menneskerettigheder og
demokrati i Algeriet.
Hun deltog aktivt i sakharovprisnetværkets møde i 2013, herunder i en
sakharovforelæsning i Marseille samt i konferencen i forbindelse med prisens
25-årsjubilæum.
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, »den kinesiske demokratiske bevægelses fader«
lever i eksil, men er stadig en aktiv leder for oppositionen til det kommunistiske diktatur i Kina.
Han er forfatter til The Courage to Stand Alone: letters from Prison and Other
Writings. Der er tale om artikler, som han oprindeligt skrev på toiletpapir i
fængslet, og de er nu udgivet på over ti sprog.
Han blev idømt to fængselsdomme på tilsammen 29 år og afsonede mere end
18 år for sine aktiviteter og skrifter til støtte for demokrati, bl.a. hans banebrydende essay fra 1978, The Fifth Modernization: Democracy. Dette begyndte
som en signeret plakat på Demokratiets Mur i Beijing, hvor arbejdere, kunstnere og intellektuelle kunne udøve deres ytringsfrihed. Det vakte sensation,
ikke kun fordi det var en åben fornærmelse mod kommunisternes folkedemokratiske diktatur, men også fordi han havde mod til at underskrive det med
både sit rigtige navn og sine kontaktoplysninger.
I Exploration, der er et undergrundsblad, som Wei har grundlagt og redigeret, skrev han Democracy or a New Dictatorship?, hvor han udpegede Deng
Xiaoping, den daværende kommunistleder, som den nye diktator. Wei
blev arresteret tre dage senere, og han blev dømt for »kontrarevolutionær
virksomhed« og fængslet i 15 år i 1979. Han sad på dødsgangen, derefter i
isolation og så i tvangsarbejdslejr under streng overvågning indtil 1993, hvor
han blev løsladt på grund af Kinas beslutning om at ansøge om værtsskabet
for De Olympiske Lege i 2000. Inden for seks måneder blev han arresteret for
anden gang, atter anklaget og idømt endnu 14 års fængsel for »kontrarevolutionær virksomhed«.
Da han ﬁk tildelt sakharovprisen i 1996, sad han stadig i fængsel. I 1997 blev
Wei efter overvældende internationalt pres frigivet fra sin celle og anbragt på
et ﬂy til USA. Han fastholder, at han ikke er blevet sat fri, men at hans eksil er
en yderligere straf.
Fra Washington leder Wei organisationerne Wei Jinsheng Foundation, Overseas Chinese Democracy Coalition og Asia Democracy Alliance.
Han deltog i sakharovprisnetværkets konference i 2013, som opfordrede de
kinesiske myndigheder til at frigive alle fængslede menneskerettighedsforkæmpere.
Han fastholdt sin tro på et eventuelt demokrati i Kina i en artikel i anledning
af 25-årsdagen for Den Himmelske Freds Plads i 2014 og fastslog, at det kinesiske folk uden tvivl vil ﬁnde deres vej til demokrati — stående på skuldrene
af heltene fra 1989.
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blev i 1991 den første kurdiske kvinde, der ﬁk plads i det
tyrkiske parlament. Hun tilbragte også ti år i fængsel for sine politiske aktiviteter, der af de tyrkiske domstole blev anset for værende imod landets enhed.
Da hun var 15 år, giftede hun sig med den tidligere borgmester i Diyarbakir, Mehdi Zana, der blev fængslet for »separatisme« under militærstyret
i 1980’erne. Hun startede i skolen som 23-årig og ﬁk afgangseksamen fra
grundskole og overbygning på tre år, og hun ﬁk senere en uanmodet lederrolle, da hendes personlige udvikling blev set som nærmest sammenfaldende
med virkeliggørelsen af grundlæggende rettigheder for den kurdiske befolkning. Hun blev med overvældende ﬂertal valgt til parlamentet og udløste
skandale, da hun ved edsaﬂæggelsesceremonien på kurdisk sagde: »Jeg
aﬂægger denne ed for broderskabet mellem det tyrkiske folk og det kurdiske
folk.« At tale kurdisk oﬀentligt var dengang en strafbar handling.
I 1994 blev hun frataget sin parlamentariske immunitet og idømt 15 års fængsel for »forræderi og medlemskab af det bevæbnede Kurdiske Arbejderparti
(PKK)«, en sigtelse, som hun nægtede sig skyldig i.
Europa-Parlamentet tildelte hende sakharovprisen i 1995 for hendes modige
forsvar af menneskerettighederne og hendes engagement for at skabe en fredelig, demokratisk løsning på konﬂikterne mellem den tyrkiske regering og
Tyrkiets kurdiske befolkning.
Efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2004 afgjorde, at Zana
ikke havde fået en retfærdig og uafhængig rettergang, kunne hun endelig
henvende sig til Europa-Parlamentet i egen person ved sin prisoverrækkelsesceremoni.
I 2012 blev hun idømt endnu ti års fængsel for at »sprede terroristisk propaganda«. Som parlamentsmedlem, genvalgt i 2011, har hun parlamentarisk
immunitet indtil 2015.
I 2012 mødte Zana premierminister Erdoğan, efter at hun oﬀentligt havde
sagt, at hun håbede, at han ville løse det kurdiske spørgsmål. Hendes initiativ
dannede grundlag for den forhandlingsproces mellem PKK og den tyrkiske
regering, der førte til, at PKK’s leder, Abdullah Öcalan, i marts 2013 formulerede sin historiske opfordring til, at PKK skulle skifte fra bevæbnet modstand
til demokratisk politisk kamp. Hun er fortsat aktiv i den igangværende fredsproces.
Hun deltog i sakharovprisnetværkets konference i 2013 og opfordrede netværket til at støtte de igangværende fredsforhandlinger mellem den tyrkiske
regering og den fængslede kurdiske leder, Abdullah Öcalan, med det formål
at ﬁnde en varig løsning på den årtier gamle kurdiske konﬂikt.
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er født i Bangladesh i 1962 og startede med at
skrive, da hun var 13 år. Hun er kendt for sine stærke skrifter om undertrykkelsen af kvinder og sin insisterende kritik af religion på trods af sit påtvungne
eksil og adskillige fatwaer, der kræver hende død. Hun er en prisvindende forfatter, og hendes arbejder er blevet oversat til 30 forskellige sprog.
Nasreen er også læge, sekulær humanist og menneskerettighedsaktivist, og
samtidig har hun en stærk følelse af sin bengalske identitet. Men på grund
af hendes tanker og idéer er nogle af hendes bøger forbudt i Bangladesh, og
hun er blevet forbudt ophold i Bengalen, både i Bangladesh og i den vestbengalske del af Indien.
Da hun modtog sakharovprisen i 1994, havde hun allerede søgt tilﬂugt i
Europa og levede i eksil i Frankrig og Sverige. I sin takketale udtalte hun, at
hun kom fra en del af verden, hvor de sociale spændinger og menneskelige
problemer var uudholdelige. Som forfatter kunne hun ikke lukke øjnene for
de daglige lidelser og sulten.
Få år senere, i september 1998, vendte Taslima Nasreen tilbage til Bangladesh
for at besøge sin mor, der lå for døden. Så snart dette blev kendt, krævede
religiøse fundamentalister på ny forfatterens død. En domstol udstedte en
arrestordre på hende og truede med at beslaglægge hendes formue. Europa-Parlamentet reagerede på Taslima Nasreens appel om hjælp og opfordrede
Bangladeshs regering til at beskytte hende og garantere hendes sikkerhed.
På grund af de vedvarende trusler måtte Taslima Nasreen i januar 1999 på ny
forlade sit hjemland. Hun bor nu i New Delhi, da hun i 2011 blev tvunget ud af
Bengalen, som hun ellers betragter som sit andet hjem, som følge af en fatwa
udstedt af præster i Kolkata. Den nationale menneskerettighedskommission i
Bangladesh støttede i 2014 hendes ret til at vende hjem. Nasreen har kæmpet
mod religiøs ekstremisme i alle religioner, og under et besøg i Europa-Parlamentet i juni 2013 anmodede hun om støtte til de sekulære bevægelser i
Bangladesh for at modvirke den stigende islamiske fundamentalisme.
Hun deltog i sakharovprisnetværkets konference i november 2013.

1993
OSLOBODJENJE

OSLOBODJENJE

er et bosnisk dagblad. Bladets navn betyder
»befrielse«, og det udgjorde en livline til mennesker, der var fanget under
belejringen af Sarajevo mellem 1992 og 1996 under krigen i det tidligere Jugoslavien. Dagbladet gik i trykken hver eneste dag med undtagelse af én.
Oslobodjenje ansatte bosniere, bosniske serbere og bosniske kroater. Ingen
forlod dagbladet, da krigen brød ud, selv om de havde muligheden. De blev
og kæmpede for at bevare den enhed og etniske mangfoldighed, der kendetegnede deres by og land, og for at bekæmpe den store serbiske propaganda,
der gjorde det umuligt for serbere, kroater og muslimer at leve sammen i fred.
Ved krigens afslutning var 5 ud af de 75 modige journalister, der dagligt satte
deres liv på spil, blevet dræbt, mens 25 var blevet såret. Alle led under personlige tragedier, herunder drab på deres kære, og var traumatiserede af de drab,
som de dagligt var vidne til.
Oslobodjenjes kontorer, der var beliggende i en af Sarajevos farligste kampområder, blev omdannet til murbrokker. Personalet ﬂyttede ind i et
bombebeskyttelsesrum og byggede elgeneratorer af gamle Ladamotorer. For
at komme på arbejde måtte de hver dag passere snigskytter, som var så tæt
på, at de kunne høre dem snakke og synge.
»Vores indsats var vendt mod døden og mod, at Bosnien-Hercegovina blev
delt eller helt slettet af landkortet«, sagde Zlatko Disdarević, en af redaktørerne fra den tid.
Oslobodjenjes personale gav gennem deres daglige arbejde udtryk for deres
modstand. Journalisterne leverede dagbladene, når chauﬀørerne fandt det for
farligt, og da Oslobodjenjes netværk af 700 kiosker i Bosnien blev brændt ned,
blev nyhedssiderne klippet ud, sendt pr. fax og efterfølgende limet sammen,
så borgerne i andre uroplagede byer, såsom Mostar, kunne læse dem.
Oslobodjenjes personale blev udnævnt til årets internationale redaktører i 1993
af World Press Review for dets »mod, vedholdenhed og engagement over for
journalistikkens principper« og vandt en række andre journalistpriser.
I 2006 blev dagbladet overtaget af to af byens største virksomheder, og det
fremgår nu af bladets hjemmeside, at selv om organisationen har ændret sig
meget, har den fortsat en stærk forpligtelse til frihed og retfærdighed.
Redaktør Vildana Selimbegovic repræsenterede Oslobodjenje ved sakharovprisnetværkets konference i 2013. Hun var ansat på dagbladet under krigen,
og selv om hun er mærket af sine erfaringer, fortsætter hun sit engagement
i sit job.
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MØDRENE FRA
PLAZA DE MAYO

LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO

I mange år forblev
forenede i kampen for deres forsvundne børn og delte deres sorg over aldrig at
have fundet dem. Denne bevægelse, der er opstået ud af mødrenes søgen
efter deres forsvundne børn under Argentinas »beskidte krig« (1976-1983), var
med til at styrte landets militærstyre og sikrede retssager og efterfølgende
fængsling af nogle af de ansvarlige for forbrydelser mod menneskeheden.
At være en mor fra Plaza de Mayo betød at blive konfronteret med sin frygt og
blive udsat for trusler, vold og tilfældige arrestationer i et land, hvor det forventedes, at kvinder accepterede uretfærdig behandling i stilhed. De brugte deres
kroppe som »levende skilte« for billederne af og navnene på deres forsvundne
børn og anmodninger om at få dem tilbage. I en tid, hvor det var forbudt blot
at stå sammen i en gruppe, iscenesatte mødrene deres første protest ved at gå
langsomt i en cirkel mod urets retning på Plaza de Mayo. 14 kvinder afholdt
den første protest, men hundredvis sluttede sig senere til dem, og deres passive modstand fortsatte, selv da nogle af dem var »forsvundet«.
I 2014 markerede bevægelsens medlemmer dens trediveårs fødselsdag og 1 900
marcher, siden de startede den 30. april 1977, ved oﬀentligt at fordømme deres
børns forsvinden gennem demonstrationer hver torsdag. Bevægelsen blev i
1986 splittet op i NGO’en »Madres de Plaza de Mayo« (Línea Fundadora) og sammenslutningen »Asociación Madres de Plaza de Mayo« (sammenslutningen),
selv om begge grupper har stiftende medlemmer blandt deres medlemmer.
Set i lyset af de demokratiske ændringer i Argentina i 2006 afholdt mødrene deres sidste årlige modstandsoptog under parolen »fjenden sidder ikke
længere i regeringsbygningen«. Som følge af interne uenigheder blev bevægelsen opløst. Grundlæggerne har fortsat deres ugentlige torsdagsoptog for
at mindes deres lange kamp, og de har fået tilslutning af en ny gruppe, Los
Hijos de los Desaparecidos (De Forsvundnes Sønner).
I juli 2014 kritiserede Línea Fundadora et lovforslag fra præsident Kirchners
parti om at anerkende mødrenes hvide hovedtørklæder som et argentinsk
nationalt symbol på linje med ﬂaget og nationalsangen, idet de sagde, at
deres bevægelse var en aktiv modstandsbevægelse og deres hovedtørklæde
et symbol på den kærlighed, de delte med deres børn. Sammenslutningen,
anført af Hebe Bonaﬁni, godkendte planen.
Sammenslutningen arbejder på at få det folkeuniversitet, som gruppen har
oprettet, anerkendt som nationalt universitetsinstitut for menneskerettigheder (Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos »Madres de Plaza
de Mayo«), hvilket allerede er blevet godkendt af senatet og de to komitéer
i deputeretkammeret på trods af politisk modstand. Gruppen arbejder også
med byudviklingsprojekter.
Da der udbrød krig i Gaza i 2014, udtrykte Bonaﬁni solidaritet med det palæstinensiske folk, navnlig med de palæstinensiske mødre, som »er dem, der
lider mest« i deres forsøg på beskytte deres børn.

1991
ADEM
DEMAÇI

ADEM DEMAÇI

er en forfatter født i Pristina, Kosovo, i 1936. Han har
tilbragt en stor del af sit liv mellem 1958 og 1990 i fængsel for at kæmpe for
kosovoalbanernes grundlæggende rettigheder og for at udbrede kendskabet
til den bitre sandhed om den serbiske undertrykkelse af de 2 millioner albanere i Kosovo.
»I vores tid kan vi bekræfte, at ytringsfrihed er det første afgørende skridt
frem mod demokrati. Uden ytringsfrihed er der ingen dialog, uden dialog er
det umuligt at nå frem til sandheden, og uden sandheden er fremskridt ikke
muligt.«
Efter sin løsladelse påtog Demaçi sig ledelsen af Rådet for Forsvar af Menneske- og Frihedsrettigheder. I 1996 indledte han en politisk karriere, meldte
sig ind i Parlamentspartiet i Kosovo og blev dets formand. Han opfordrede til
åbne protester mod det serbiske styre og sagde, at ikkevold ikke nødvendigvis
er ensbetydende med passivitet, og han indledte en synlig, men ikkevoldelig
protestkampagne mod det serbiske styre. Den bestod i at opfordre kosovoerne til at slukke lyset i fem minutter og til at stå stille på gaden i et minut på
præcis samme tidspunkt.
Fra 1998 til 1999, under krigen i Kosovo, var Demaçi politisk repræsentant
for Kosovos befrielseshær (UCK) og blev i Kosovo, mens andre ledere forlod
landet.
Efter krigen har han først og fremmest helliget sig etnisk forsoning og ﬂygtninges tilbagevenden. Han blev formand for Komitéen for Gensidig Forståelse,
Tolerance og Sameksistens, der repræsenterer alle Kosovos etniske befolkningsgrupper, »fordi Kosovo tilhører os alle«, og »vi ønsker et frit, demokratisk
og multietnisk samfund«.
Han er stadig en førende politisk personlighed i Kosovo og kunne i juni 2014
afholde det første historiske møde mellem regeringerne i Kosovo og Albanien, hvilket er et skridt i retning af en styrkelse af de to lande og albanerne i
almindelighed.
»Kosovo og Albanien burde have taget dette skridt meget tidligere, men
bedre sent end aldrig«, udtalte han til en kosovosk avis, som roste oprettelsen
af en fond for albanere, der stadig bor i Serbien.
Han var på grund af sin alder og af helbredsmæssige årsager ikke i stand til at
deltage i netværkskonferencen i 2013, der markerede sakharovprisens 25-årsjubilæum.

1990
AUNG SAN
SUU KYI

AUNG SAN SUU KYIS

lederskab af Myanmar/Burmas kamp for
demokrati blev anerkendt med sakharovprisen i 1990. 23 år senere, den
22. oktober 2013, var Aung San Suu Kyi endelig i stand til personligt at modtage sakharovprisen for tankefrihed.
Ved en højtidelig ceremoni i Europa-Parlamentet med deltagelse af de valgte
repræsentanter for de 28 medlemsstater holdt Aung San Suu Kyi en følelsesladet tale om de demokratiske værdier, hvori hun understregede, at Burmas
overgang til demokrati langtfra er afsluttet. Hun understregede, at den gældende forfatning sikrer militæret en privilegeret rolle, som bør reformeres for
at garantere de burmesiske borgeres ret til at »leve i overensstemmelse med
deres samvittighed« og dermed »forme deres egen skæbne«.
Hun opfordrede det internationale samfund til fortsat at yde støtte til fremme
af den demokratiske udvikling og menneskerettigheder i Burma og takkede
Europa-Parlamentet for den vedvarende støtte.
Aung San Suu Kyi er datter af Aung San, en nationalhelt i det uafhængige
Burma, som blev myrdet, da hun var to år gammel, og Khin Kyi, en fremtrædende burmesisk diplomat. Suu Kyi blev vidne til de brutale massakrer på
demonstranterne mod U Ne Wins militærstyre, da hun i 1988 vendte tilbage til
Burma for at pleje sin døende mor. Massakrerne førte til hendes ikkevoldelige
kamp for demokrati og menneskerettigheder.
I 1990 vandt hendes Nationale Liga for Demokrati en overbevisende valgsejr,
men militærjuntaen nægtede ikke blot at overdrage magten, men slog ned
på ligaens tilhængere med arrestationer og blodige repressalier. Suu Kyi tilbragte størstedelen af de to årtier efter 1990 i fængsel eller husarrest, og i den
periode nægtede myndighederne at udstede et visum til hendes ægtefælle,
der havde fået konstateret kræft, så han kunne besøge hende i Myanmar. Hun
blev i stedet opfordret til at forlade landet, men nægtede, idet hun forventede, at hun ikke ville få tilladelse til at vende tilbage, og hun ﬁk ikke genset
sin mand, som døde i 1999.
Hun var stadig i husarrest i 2010, da det første valg i Myanmar i to årtier fandt
sted, men blev løsladt seks dage senere. Da landet påbegyndte demokratiske
reformer, var hun kandidat ved et parlamentarisk suppleringsvalg i april 2012,
hvor hendes parti vandt 43 ud af i alt 45 pladser, hvormed hun blev leder af
den parlamentariske opposition.
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Aung San Suu Kyi kæmper nu for at reformere forfatningen, så hun kan få
mulighed for at stille op til præsidentvalget i landet.
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ALEXANDER
DUBČEK

ALEXANDER DUBČEK

(1921-1992) var den ledende ﬁgur i den
reformbevægelse, der kendes som Pragforåret i 1968 i Tjekkoslovakiet.
Han var søn af en familie, som kæmpede for socialisme i Sovjetunionen, og i
1939 meldte Dubček sig i hemmelighed ind i kommunistpartiet og tilsluttede
sig undergrundsbevægelsen mod den protyske slovakiske stat.
Da Dubček i 1968 som passioneret kommunist blev den nye førstesekretær i
det tjekkoslovakiske kommunistparti, søgte han at liberalisere det kommunistiske styre.
Han indledte en række reformer, der gav pressen større ytringsfrihed, rehabiliterede ofre for Stalintidens politiske udrensninger og startede økonomiske
reformer og en vidtrækkende demokratisering af det tjekkoslovakiske politiske liv. Hans reformer medførte imidlertid bekymring i Moskva, og hans
bestræbelser på at give socialismen et menneskeligt ansigt blev splittet den
21. august 1968 af Warszawapagtens kampvogne, der tog kontrollen over
Prag. Dubček blev kidnappet af KGB, ført til Kreml og holdt indespærret i kort
tid.
I 1970 blev han anklaget for forræderi, frataget alle sine embeder og ekskluderet fra det tjekkoslovakiske kommunistparti. I 15 år levede han som almindelig
arbejder og vendte først tilbage til det politiske liv som borgerrettighedsaktivist i 1988.
Da Dubček ﬁk tildelt sakharovprisen den 22. november 1989, var han stadig
en borger, der havde fået frataget sine menneskerettigheder (1), men kun få
dage efter, den 28. november, slap Tjekkoslovakiets kommunistparti sit greb
om magten efter Fløjlsrevolutionen.
»Jeg er overbevist om, at det at kunne »ånde i fri luft«, som tjekkerne og slovakkerne oplevede, da Dubček var deres leder, var en prolog til de fredelige
revolutioner, som nu ﬁnder sted i Østeuropa og i selve Tjekkoslovakiet«, skrev
Sakharov i et brev til Europa-Parlamentet den 10. december 1989, kun ﬁre
dage før han døde.
Efter revolutionen i Tjekkoslovakiet i 1989 valgtes Dubček til formand for
Forbundsforsamlingen fra 1989 til 1992. Da Dubček modtog sakharovprisen i
januar 1990, udtalte han til Parlamentet, at »selv i de mest vanskelige øjeblikke
i deres historie har de nationer, der udgør mit land, aldrig ophørt med at føle,
at de er en del af menneskehedens store kamp for frihed«, og lige fra Pragforåret til Fløjlsrevolutionen »forblev idealerne om frihed, suverænitet og social
retfærdighed intakte«.
(1) 25 år med Sakharovprisen:
Europa-Parlamentets bidrag til
tankefriheden, Enheden for Arkivog Dokumentationscentret,
Europa-Parlamentet, Cardoc
dok. 11 — november 2013, s. 55.

Alexander Dubček døde i en bilulykke i november 1992.
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ROLIHLAHLA
MANDELA

»Det, der tæller i livet, er ikke den omstændighed, at vi har levet. Det er den
forskel, vi har gjort i andres liv«, sagde Nelson Mandela engang.

NELSON MANDELA

døde den 5. december 2013 i sit hjem i Johannesburg i en alder af 95 år. Hans død blev mødt med sorg i hele verden, men
også med fejringen af et liv viet til frihed og demokrati.
Han var, sammen med den sovjetiske systemkritiker Anatoli Marsjenko, den
første, der ﬁk tildelt Europa-Parlamentets sakharovpris i 1988. På det tidspunkt blev han stadig holdt i husarrest af Sydafrikas apartheidstyre, der holdt
ham indespærret i 27 år for hans kamp mod racisme.
Mandela var aktivt medlem af ANC (African National Congress) og medstifter
af Sydafrikas første sorte advokatﬁrma, som blev mere militant i takt med, at
apartheidstyret blev mere undertrykkende. Han blev idømt livstid i 1964 og
først frigivet i 1990, efter at apartheidstyret måtte bukke under for såvel internationalt som nationalt pres.
Kort efter sin løsladelse talte Mandela til Europa-Parlamentet og insisterede
på behovet for en retfærdig og holdbar løsning, der kunne omdanne Sydafrika til et »forenet, demokratisk og ikkeracistisk land«. Alt andet ville være
»en fornærmelse mod mindet om de utallige patrioter i Sydafrika og resten
af vores region, der har ofret deres liv for at føre os til det punkt i dag, hvor vi
med overbevisning kan sige, at vi kan se enden på apartheidsystemet«.
I 1990’erne stod Mandela i spidsen for Sydafrikas overgang fra apartheid til et
raceinkluderende demokrati, og han var præsident fra 1994 til 1999, hvor han
kæmpede for sandhed og forsoning som vejen til fred.
Da han døde i 2013, blev han hyldet overalt, herunder af sakharovprisnetværket.
»Sydafrika mister i dag sin far, og verden mister en helt. Jeg hylder et af de
største mennesker i vor tid. Nelson Mandela dør i dag, men hans eftermæle vil
leve for evigt«, sagde Europa-Parlamentets formand og sakharovprisnetværkets medformand, Martin Schulz.
»Han lærte os alle, at ingen bør straﬀes for sin hudfarve eller de forhold, man
er født under. Han lærte os også, at vi kan ændre verden ved at ændre holdning og ved at ændre opfattelse«, sagde Aung San Suu Kyi.
»Nelson Mandela levede et enestående liv kendetegnet ved ofre og værdighed, og han var et politisk geni, der var i stand til at sikre en fredelig afslutning
på et af den moderne tids store onder«, sagde Koﬁ Annan.
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ANATOLI
MARSJENKO

ANATOLI MARSJENKO

(1938-1986) var en af de kendteste systemkritikere i det tidligere Sovjetunionen. Han døde i Tjistopolfængslet efter en
tre måneder lang sultestrejke for frigivelse af sovjetiske samvittighedsfanger.
»Marsjenkos heroiske liv og arbejde er et enormt bidrag til demokratiets,
menneskehedens og retfærdighedens sag«, skrev Andrej Sakharov til Parlamentet, da han indstillede ham til prisen.
Anatoli Marsjenko var kun 48 år, da han døde, men havde tilbragt mere end 20
år i fængsel og internt eksil. Det internationale ramaskrig efter hans død var
en væsentlig faktor for at presse Mikhail Gorbatjov, den daværende generalsekretær for det kommunistiske parti, til endelig at godkende den omfattende
frigivelse af politiske fanger i 1987.
Marsjenko blev almindelig kendt med My Testimony, en selvbiograﬁsk bog om
hans tid i de sovjetiske arbejdslejre og fængsler, som han skrev i 1966. Det var
den første bog, der diskuterede arbejdslejre og fængsler i tiden efter Stalin,
og som gjorde omverdenen opmærksom på, at Gulaglejrene ikke var ophørt
med Stalin.
Oﬀentliggørelsen af bogen sendte igen Marsjenko i fængsel for antisovjetisk propaganda, men inden han igen blev fængslet i 1968, var han blevet
kendt som en systemkritiker, der oﬀentligt fordømte fængselsforholdene for
politiske fanger. Han advarede i et åbent brev til medierne i juli 1968 om, at
Sovjetunionen ikke ville tillade en fortsættelse af Pragforåret, og denne forudsigelse blev til virkelighed i august, da Warszawapagtens kampvogne gik
ind i Tjekkoslovakiet. Marsjenko blev endnu en gang idømt fængsel og sendt
i eksil.
Jo større undertrykkelsen blev, desto stærkere blev Marsjenkos vilje til at
handle. Han blev et af de stiftende medlemmer af den indﬂydelsesrige Helsinkigruppe sammen med Andrej Sakharov og den nuværende leder, Lyudmila
Alexeyeva. Gruppen blev dannet i 1976 med det formål at overvåge Sovjetunionens overholdelse af menneskerettighedsklausulerne i Helsingforsslutakten
af 1975, den første akt fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa,
som skulle forbedre forbindelserne mellem den kommunistiske blok og
Vesten.
Han blev arresteret og fængslet for sidste gang i 1980 for oﬀentliggørelsen af
sin sidste bog, To Live like Everyone. Han overlevede ikke sin 15 år lange fængselsstraf.
Hans enke, Larissa Bogoraz, der selv var aktivist og nomineret til sakharovprisen, modtog hans pris i 1988.

DEN EUROPÆISKE UNION:
EUROPA-PARLAMENTETS
ROLLE I FORBINDELSE MED
MENNESKERETTIGHEDERNE

EU-borgere mener ifølge meningsmålinger, at menneskerettigheder er den
værdi, som Europa-Parlamentet i første række bør forsvare. Europa-Parlamentet tager ofte særlige initiativer, bl.a. for at forhindre tortur, til beskyttelse af
menneskerettighedsaktivister, til konﬂiktforebyggelse, til fremme af kvinders
og børns rettigheder, til beskyttelse af mindretal, til beskyttelse af oprindelige folks og handicappedes rettigheder. Det støtter aktivt kampagnen for et
FN-moratorium for henrettelser og global afskaﬀelse af dødsstraf, og det støtter også Den Internationale Straﬀedomstol i dens kamp mod straﬀrihed for
folkemord, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Inden for
EU har Agenturet for Grundlæggende Rettigheder til formål at sikre, at menneskers grundlæggende rettigheder beskyttes, og at mennesker behandles
med værdighed.
Respekt for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettigheder er principper, der er
nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union, og de er juridisk bindende.
Medlemsstater, der gribes i alvorlig overtrædelse af disse værdier, kan med
Europa-Parlamentets samtykke få suspenderet rettigheder, der følger af traktaterne.
Menneskerettighederne er fastlagt i Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder, der trådte i kraft i 2009 sammen med Lissabontraktaten. Denne traktat gav også det juridiske grundlag for, at EU som helhed
kunne tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK). Alle
EU’s 28 medlemsstater har ratiﬁceret EMRK. EU’s tiltrædelse af EMRK, der er i
gang, vil lukke et hul i menneskerettighedsbeskyttelsen og øge konsistensen
mellem Europarådets og EU’s menneskerettighedssystemer.
I den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og i politikken for udviklingssamarbejde fastslår EU-lovgivningen, at dens mål er »udvikling og befæstelse af
demokratiet og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne
og de grundlæggende frihedsrettigheder«. Disse mål er blevet eksplicit
indarbejdet i høj grad takket være Europa-Parlamentet. I sine relationer til
tredjelande er Unionen bundet til at arbejde for demokrati, retsstat, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet
og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om
lighed og solidaritet samt respekt for principperne i De Forenede Nationers
pagt og folkeretten.
Underudvalget om Menneskerettigheder i Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg er det organ, der er ansvarligt for det parlamentariske arbejde med
menneskerettigheder. Dets betænkninger og beslutninger vedtages af Udenrigsudvalget. Udviklingsudvalget afholder også regelmæssige drøftelser om
menneskerettigheder i udviklingslandene.

På plenarforsamlingen drøfter Parlamentet hver måned uopsættelige sager
i forbindelse med overtrædelser af menneskerettighederne i ikkemedlemsstater, især individuelle sager. Europa-Parlamentets beslutninger danner ofte
grundlag for indgriben fra Unionens Ministerråd, Europa-Kommissionen og
Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil og kan sommetider have en omgående
virkning på den berørte regerings handlinger.
Parlamentet kan formelt blokere for indgåelsen af aftaler med ikkemedlemsstater, hvis disse gør sig skyld i krænkelser af menneskerettighederne og de
demokratiske principper. Parlamentet kræver streng overholdelse af den
menneskerettighedsklausul, der automatisk indføjes i aftalerne. I april 2011
opfordrede Parlamentet EU til at indstille forhandlingerne om en associeringsaftale mellem EU og Syrien. I september 2011 blev EU’s samarbejdsaftale med
Syrien delvist suspenderet, »indtil de syriske myndigheder sætter en stopper
for de systematiske krænkelser af menneskerettighederne«. I 2014 fortsatte
den syriske konﬂikt, hvorfor EU styrkede de restriktive foranstaltninger.
Hvert år udsender EU en årsrapport om menneskerettigheder og demokrati i verden, og den behandles af Parlamentet. Parlamentet har også
styrket sin rolle i forsvaret af menneskerettigheder ved at støtte parlamentarisk demokratisk og parlamentarisk politisk dialog, afholde høringer med
civilsamfundsrepræsentanter fra ikkemedlemsstater og sende ad hoc-delegationer for at vurdere menneskerettighedssituationen på stedet. De vigtigste
forummer for politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og ikke-EU-lande er:
Den Blandede Parlamentariske Forsamling EU-AVS, Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske
Forsamling, også kaldet Eurolat, og Den Parlamentariske Forsamling Euronest
med de østeuropæiske partnere.
Europa-Parlamentet har allerede brugt sine budgetmæssige beføjelser til i
betydelig grad at øge de ressourcer, som er øremærket til programmer, der
beskæftiger sig med demokrati og menneskerettigheder, og det har med
held kæmpet for at bevare det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR).
EIDHR er et centralt ﬁnansielt og politisk instrument, hvorigennem EU bidrager til udvikling og konsolidering af demokrati og retsstatsprincipper, respekt
for alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i hele
verden og støtte til og beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere verden
over.
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