
SAHHAROVI 
AUHINNA 
LAUREAATIDE 
RAAMAT

Euroopa Parlament





SAHHAROVI AUHINNA 
LAUREAATIDE RAAMAT
2016



2016 Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar

2015 Raif Badawi

2014 Denis Mukwege

2013 Malala Yousafzai

2012 Nasrin Sotoudeh ja Jafar Panahi

2011 araabia kevade kangelased (Mohamed Bouazizi, 
Ali Ferzat, Asmaa Mahfouz, Ahmed El Senussi ja 
Razan Zaitouneh)

2010 Guillermo Fariñas

2009 ühendus Memorial (Oleg Orlov, Sergei Kovaljov 
ja Ljudmilla Aleksejeva kui ühenduse Memorial ja 
kõigi teiste Venemaal tegutsevate inimõiguslaste 
esindajad)

2008 Hu Jia

2007 Salih Mahmoud Mohamed Osman

2006 Aljaksandr Milinkevitš

2005 Daamid Valges, Hauwa Ibrahim,  
Piirideta Reporterid

2004 Valgevene Ajakirjanike Liit



2003 ÜRO peasekretär Kofi Annan ja kogu Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni personal

2002 Oswaldo José Payá Sardiñas

2001 Izzat Ghazzawi, Nurit Peled-Elhanan 
ja Dom Zacarias Kamwenho

2000 ¡BASTA YA!

1999 Xanana Gusmão

1998 Ibrahim Rugova

1997 Salima Ghezali

1996 Wei Jingsheng

1995 Leyla Zana

1994 Taslima Nasreen

1993 Oslobođenje

1992 liikumine Las Madres de Plaza de Mayo

1991 Adem Demaçi

1990 Aung San Suu Kyi

1989 Alexander Dubček

1988 Nelson Rolihlahla Mandela,  
Anatoli Martšenko (postuumselt)





Ei saa öelda, et 2016. aasta lõpp oleks lootusrikas. Süüria linnu ja elanikke 
pommitatakse lakkamatult, meelsusvangide arv maailmas üha kasvab ning 
populistlik propaganda ründab demokraatlikke väärtusi ka Euroopa Liidus.

Euroopa Parlament ei ole passiivne kõrvaltvaataja. Parlament püüab toetada 
neid, kelle häält tahetakse lämmatada, sest nad kaitsevad mõttevabadust, 
kaitsevad vabadust taunida piina ja ülekohut. Parlament teeb seda 
enda käsutuses olevate vahenditega, olgu varjatult või eredas valguses, 
iga-aastase Sahharovi auhinna määramisega, millega tõstetakse esile 
konkreetseid võitlusi ja võitlejaid. Parlament teab, et auhind ei ole võluvits. 
Mõtleme siinkohal 2011. aasta laureaadile, Süüria inimõiguslasele Razan 
Zaitounehile, kelle asukoha ja olukorra kohta ei ole ikka veel teateid, või 
2015. aasta laureaadile, kogu maailmas oma julgusega imetlust pälvinud 
Saudi Araabia blogijale ja kirjanikule Raif Badawile, kes on tänaseni kodumaal 
vanglas, kuna söandas valjusti välja öelda selle, millest paljud teised 
julgevad vaevu sosinal rääkida. Iraani advokaadil Nasrin Sotoudehil ja tema 
kaasmaalasel, filmirežissöör Jafar Panahil ei lubata endiselt reisida.

Siiski on 2016. aasta toonud ka lohutavaid uudiseid. Tänu Euroopa 
Parlamendi liikmete raugematule toetusele pääsesid taas vabadusse 
Aserbaidžaani inimõiguslane Leyla Yunus ja tema abikaasa Arif. Sahharovi 
auhinna laureaat Guillermo Fariñas (Kuuba) lõpetas näljastreigi ja külastas 
Euroopa Parlamenti. Parlament jälgib teraselt demokraatlikke protsesse, 
kogub täpset teavet sõdade ja kriiside kohta ega lase nendel, kelle käes on 
võim ja vägi, vabaduse eest võitlejaid segamatult muserdada.

Parlamendiliikmed on käesoleval aastal auhinna nominentideks esitanud 
ka kaks erakordselt julget ja väärikat naist. Nadia Murad Basee Taha on läbi 
elanud terrorirühmituse Islamiriik (Daesh) seksiorjuse ning temast on saanud 
ühe tõelise genotsiidi ohvriks langenud inimrühma huvide kaitsja. Tema 
kõrval on ta kaasmaalanna Lamiya Aji Bashar, kes pidi samuti taluma Daeshi 
pühasõdalaste julmusi ning kelle kehal on nähtavad märgid võitlusest, mida 
ta pidas vabaduse eest ja karistamatuse vastu. Nad mõlemad on praegu 
Iraagi jeziidi usukogukonna eestkõnelejad. Neid kahte naist tunnustades 
avaldab Euroopa Parlament lugupidamist ja toetust kõigile Daeshi vägivalla 
all kannatanud naistele, lastele ja meestele ning soovib, et õiglus võidaks.

Sel aastal on meil taas kord au avaldada nende kaante vahel Süüria 
karikaturisti, 2011. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Ali Ferzati pilte. Need 
tuletavad meile meelde, et sõnavabadus on väärtus, mille üle ei kaubelda.

SAATESÕNA

Martin Schulz,

Euroopa Parlamendi president
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SAHHAROVI AUHIND. Sahharovi 
mõttevabaduse auhind, mille esimesed laureaadid 
olid 1988. aastal Nelson Mandela ja Anatoli 
Martšenko, on Euroopa Liidu kõrgeim tunnustus 
inimõiguste kaitsjatele. Sellega tõstetakse esile 
üksikisikute, ühenduste või organisatsioonide 
silmapaistvat tegevust mõttevabaduse kaitsel. 
Auhinna ja sellega seotud võrgustiku abil toetab 
Euroopa Liit auhinna laureaate, suurendades 
nende jõudu ja võimalusi oma eesmärkide eest 
võitlemisel.

Aegade jooksul on Sahharovi auhinna laureaatide 
hulgas olnud teisitimõtlejad, poliitikud, 
ajakirjanikud, juristid, kodanikuühiskonna 
aktivistid, kirjanikud, emad ja abikaasad, 
vähemusrühmade liidrid, terrorismivastane 
rühm, rahuaktivistid, piinamise vastu võitleja, 
karikaturist, kauaaegsed meelsusvangid, 
filmitegija, ÜRO ja isegi hariduse eest võitlev 
laps. Auhinna abil soovitakse edendada eelkõige 
sõnavabadust, vähemuste õigusi, rahvusvahelise 
õiguse järgimist, demokraatia arengut ja õigusriigi 
põhimõtete rakendamist.

Euroopa Parlament annab Sahharovi auhinna 
üle Strasbourgis iga aasta lõpul toimuval 
pidulikul täiskogu istungil. Sellega kaasneb 
50 000 euro suurune rahaline preemia. 
Kandidaate võivad esitada nii fraktsioonid kui ka 
parlamendiliikmed, kuid kandidaadil peab olema 
vähemalt 40 toetushäält. Kandidaadid esitatakse 
väliskomisjoni, arengukomisjoni ja inimõiguste 
allkomisjoni ühisel koosolekul ning seejärel 
valitakse eelnimetatud kahe põhikomisjoni 
liikmete hääletuse tulemusena välja kolm 
nominenti. Lõpliku laureaadi või laureaadid 
valib esimeeste konverents – presidendi juhitav 
Euroopa Parlamendi organ, mis koosneb kõikide 
parlamendis esindatud fraktsioonide juhtidest. 
Seega on laureaatide valimine tõeliselt euroopalik 
protsess.
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(1) Käesolevas väljaandes tsiteeritud Andrei Sahharovi kirju 
säilitatakse Euroopa Parlamendi ajalooarhiivis.

Tunnustatud Nõukogude Liidu füüsik, inimõiguslane, teisitimõtleja 

ja reformide nõudja ANDREI SAHHAROV (1921–1989) oli 
omanimelise mõttevabaduse auhinna loomise ettepanekuga nõus, 
nimetades seda Euroopa Parlamendile adresseeritud kirjas (1) tähtsaks 
tunnustuseks tema tööle inimõiguste kaitsel. Ta pidas auhinda oluliseks, 
kuna see juhib tähelepanu inimõigustele ja julgustab nende eest seisjaid. 
Euroopa Parlament teatas auhinna loomise kavatsusest 1985. aasta 
detsembris vastu võetud resolutsioonis.

Andrei Sahharov, üks Nõukogude Liidu tuumafüüsika rajajaid ja 
vesinikupommi looja, oli 32aastane, kui ta sai Nõukogude Liidu Teaduste 
Akadeemia täisliikmeks ning talle laienesid Nõukogude Liidu nomenklatuuri 
privileegid.

1950. aastate lõpus hakkas talle aga üha enam muret tegema 
tuumarelvakatsetuste mõju atmosfäärile ning Sahharov mõistis, et tema töö 
poliitilised ja moraalsed tagajärjed võivad viia paljude inimeste hukkumiseni.

Sahharovi poliitilistes vaadetes toimus murrang 1967. aastal, mil ta püüdis 
veenda Nõukogude Liidu ametivõime nõustuma USA ettepanekuga loobuda 
kahepoolselt ballistiliste rakettide vastaste kaitsesüsteemide arendamisest. 
Oma 1968. aastal ilmunud essees „Mõtteid progressist, rahumeelsest 
kooseksisteerimisest ja vaimsest vabadusest“ nimetas ta seda suureks 
ohuteguriks, mis võib vallandada ülemaailmse tuumasõja. Võimud sellega 
ei nõustunud ning pärast essee avaldamist jäeti Andrei Sahharov kõrvale 
igasugusest ülisalajasest sõjalisest tööst ja ta kaotas senised privileegid.

1970. aastal sai temast üks Nõukogude Liidu inimõiguste komitee asutajaid 
ning tema missiooniks kujunes inimõiguste ja poliitiliste kohtuprotsesside 
ohvrite kaitsmine. 1972. aastal abiellus ta inimõiguste aktivisti Jelena 
Bonneriga. Hoolimata valitsuse kasvavast survest, ei piirdunud Sahharov 
pelgalt nõudmisega, et Nõukogude Liidu dissidendid vabastataks, vaid 
temast sai üks režiimi julgemaid kritiseerijaid, kes võttis põhiõiguste eest 
võitlemise endale südameasjaks. Talle 1975. aastal rahupreemia andnud 
Nobeli komitee nimetas teda inimkonna südametunnistuse hääleks. 
Sahharovil ei lubatud minna auhinda isiklikult vastu võtma, kuid tema 
vastupanu ei murdnud ei repressioonid ega ka pagendus.



AUHINNA  

INSPIREERIJAST  

ANDREI SAHHAROVIST

Sahharov protesteeris avalikult 1979. aastal toimunud Nõukogude Liidu 
sõjalise sissetungi vastu Afganistanis, misjärel pagendati ta 1980. aastal 
suletud Gorki linna. Pagenduses elas ta miilitsa range järelevalve all ja 
korraldas kahel korral näljastreigi, nõudes, et tema naisel võimaldataks 
sõita Ameerika Ühendriikidesse südameoperatsioonile. Jelena Bonner, kes 
pagendati 1984. aastal samuti Gorkisse, sai lõpuks loa sõita USAsse ravile 
1985. aasta oktoobris. Euroopa Parlament toetas Sahharove ja arutas koguni 
võimalust jätta istungisaali Andrei Sahharovi jaoks tühi koht. Vastu võeti 
siiski teistsugune otsus: asutada Andrei Sahharovi nimeline auhind. Selle 
algatuse kohta parlamendi täiskogul raporti esitanud Jean-François Deniau 
sõnul valiti Sahharov sellepärast, et ta on Euroopa kodanik, kes on sõna- ja 
mõttevabaduse etalon ning kes on otsustanud oma südametunnistuse ja 
veendumuste nimel loobuda kõigist talle pakutud materiaalsetest hüvedest 
ja autasudest.

Auhind loodi 1985. aasta detsembris vastu võetud Euroopa Parlamendi 
resolutsiooniga. Aasta hiljem lubas Nõukogude Liidus nn uutmist 
(perestroika) ja avalikustamist (glasnost) alustanud Mihhail Gorbatšov Andrei 
Sahharovil ja Jelena Bonneril Moskvasse tagasi pöörduda. Sahharov suri 
Moskvas 1989. aasta detsembris.

2013. aastal tähistati Sahharovi auhinna 25. aastapäeva. Auhinnaga on 
toetatud inimõigusi ning tunnustatud inimõiguslasi ja teisitimõtlejaid kogu 
maailmas, ka rõhuvate režiimidega riikides. Paraku on auhinna pälvinud 
inimõiguslastel tulnud inimväärikuse kaitsmise eest sageli ka kõrget hinda 
maksta: paljusid neist on taga kiusatud, tapetud, vangistatud, pekstud või 
pagendatud. Mitmel laureaadil ei ole olnud võimalik tulla auhinda vastu 
võtma.

Üks neist on 2012. aasta laureaat Nasrin Sotoudeh, kes kirjutas Iraanis Evini 
vanglas kadunud Andrei Sahharovile kirju, milles vaatles filosoofiliselt 
teisitimõtlemise tähendust ja võrdles oma võitlust Sahharovi tegevusega.

„Teie elujõud ja vastupanu olid hämmastavad. See, mida Teil õnnestus 
saavutada, oli kogu maailma kõigi vabadusvõitlejate jaoks suur võit. Viigu 
Teie teostamata jäänud unistused ellu need, kes tulevad pärast meid.“
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SAHHAROVI AUHINNA VÕRGUSTIK. Sahharovi auhinna 
võrgustiku moodustavad auhinna laureaadid ja Euroopa Parlamendi 
liikmed. Euroopa Parlament lõi võrgustiku 2008. aastal, Sahharovi auhinna 
asutamise 20. aastapäeval. Sellega tunnustati Sahharovi auhinna laureaatide 
erilist rolli mõttevabaduse saadikutena ning võrgustiku liikmed lubasid 
tegutseda Euroopa Parlamendi egiidi all ühiselt kogu maailma inimõiguslaste 
toetamiseks. Sahharovi auhinna võrgustik ühendab parlamendiliikmeid, 
auhinna laureaate ja kodanikuühiskonna esindajaid, võimaldades teha 
nii Brüsselis kui ka rahvusvahelisel areenil inimõiguste valdkonnas 
tihedamat koostööd. See on suhtluskanal, mis aitab auhinna laureaatidel 
ja Euroopa Parlamendil tegeleda inimõiguste rikkumiste ja sellega seotud 
probleemidega.

2013. aastal, auhinna väljaandmise 25. aastapäeval, võttis võrgustik vastu 
deklaratsiooni, milles selle liikmed lubasid toetada nii individuaalselt kui 
ka ühiselt võetavate meetmetega inimõiguste edendamist ja kaitset kogu 
maailmas. Nende meetmete sekka kuulub käimasolev rahvusvaheline 
kampaania lastevastase vägivalla lõpetamiseks ja laste hariduse 
edendamiseks, aga ka 2015. aasta mais koostöös Euroopa Parlamendiga 
sõnavabaduse kaitseks korraldatud kampaania. 

2016. aastal sai Sahharovi auhinna võrgustiku eestvedamisel hoo sisse 
Sahharovi stipendiumiprogramm, mille loomises lepiti kokku 25. aastapäeva 
deklaratsioonis ja mille eesmärk on toetada inimõiguslaste järelkasvu. Selle 
raames võimaldati 13 inimõiguslasel maailma eri paigust osaleda koolitustel 
Brüsselis ja Euroopa ülikoolidevahelise inimõiguste ja demokratiseerimise 
edendamise keskuse (EIUC) Veneetsia inimõiguste koolis.

10



SAHHAROVI AUHINNA 

VÕRGUSTIK

Võrgustiku liikmed esinevad ELi liikmesriikides ja mujal sageli Sahharovi 
auhinna teemaliste loengute ja sõnavõttudega, et juhtida tähelepanu 
inimõiguste probleemidele ning ärgitada Euroopa pealinnades laiemat 
avalikku arutelu. Alates 2013. aastast on võrgustiku liikmed Sahharovi 
auhinna teemal loenguid pidanud Belgias, Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias, 
Leedus, Madalmaades, Maltal, Poolas, Slovakkias, Austrias, Tšehhi Vabariigis, 
Tansaanias ja Nigeerias. Loenguid on pidanud Valgevene Ajakirjanike Liidu 
esindajad, ühenduse Daamid Valges esindajad, Salima Ghezali, ühenduse 
Memorial esindajad, Aljaksandr Milinkevitš, Denis Mukwege, Ahmed 
El Senussi, Ali Ferzat, Nurit Peled, Guillermo Fariñas ja Hauwa Ibrahim.

Võrgustik korraldab ka konverentse, mis on seni toimunud 2008., 2011., 
2013. ja 2016. aastal. Sahharovi auhinna võrgustiku konverentsid on 
parlamendiliikmete, auhinna laureaatide, Euroopa Liidu ja muude 
rahvusvaheliste institutsioonide ning kodanikuühiskonna arutelufoorum, 
mille eesmärk on tõhustada võrgustiku inimõigustealast tööd.

Võrgustiku viimase aja tegevuse kohta saab lisateavet Sahharovi auhinna 
veebilehelt aadressil europarl.europa.eu/sakharov
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NADIA MURAD BASEE TAHA ja LAMIYA AJI 
BASHAR on läbi elanud Islamiriigi (Daesh) seksiorjuse ja neist on 
saanud Daeshi seksuaalvägivalla tõttu kannatanud naiste huvide kaitsjad. 
Nad kaitsevad avalikult Iraagi jeziidi kogukonda – usuvähemust, kelle kallal 
Daeshi võitlejad panevad toime genotsiidi.

Aji Bashari ja Muradi kodukülas, Iraagis Sinjari piirkonnas asuvas Kocho külas, 
tappis Daesh 3. augustil 2014 kõik mehed. Pärast tapatalgut võeti naised ja 
lapsed orjaks. Kõik noored naised, sealhulgas Aji Bashar ja Murad ning nende 
õed viidi väevõimuga minema, neid müüdi ja osteti korduvalt ning kasutati 
seksiorjadena. Murad kaotas Kocho tapatalgus kuus venda. Ka tema ema 
tapeti – nende kaheksakümne vanema naise hulgas, keda peeti seksuaalselt 
väärtusetuks. Aji Bashari ja tema kuut õde kasutati samuti seksiorjadena. 
Daeshi võitlejad müüsid teda viis korda käest kätte ning Mosulis sunniti teda 
pomme ja pommiveste valmistama. Tema vennad ja isa oli Daesh hukanud.

2014. aasta novembril õnnestus Muradil naabripere abiga põgeneda. Naabrid 
toimetasid ta Daeshi kontrolli all olevast piirkonnast salaja välja, nii et ta 
pääses ühte Põhja-Iraagi pagulaslaagrisse ja sealt edasi Saksamaale. Aasta 
hiljem, 2015. aasta detsembris, esines Murad ÜRO Julgeolekunõukogu kõigi 
aegade esimesel inimkaubanduse probleemile pühendatud istungil jõulise 
kõnega, milles kirjeldas enda kogetut. 2016. aasta septembris sai temast 
ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (ONUDC) hea tahte 
saadik, kes kaitseb inimkaubanduse tõttu kannatanute väärikust, osaledes 
ülemaailmsetes ja kohalikes toetusalgatustes, mille eesmärk on tõsta 
teadlikkust inimkaubanduse loendamatute ohvrite kannatustest. Euroopa 
Nõukogu tunnustas teda 2016. aasta oktoobris Václav Haveli inimõiguste 
auhinnaga.

Aji Basharil õnnestus pärast mitut edutut katset lõpuks põgeneda tänu 
oma perele, kes maksis tema eest kohalikele salakaubavedajatele. Daeshi 
võitlejatest jälitatuna sattus ta Kurdistani piiri ja Iraagi valitsuse kontrolli all 
oleva territooriumi suunas pagedes maamiinile. Plahvatuses hukkus kaks 
tema kaaspõgenikku, ta ise sai haavata ja kaotas peaaegu nägemise. Ta 
pääses aga õnnekombel pakku ja saadeti seejärel ravile Saksamaale, kus 
sai taas kokku oma ellujäänud õdedega. Pärast paranemist on Aji Bashar 
aktiivselt levitanud teavet jeziidi kogukonna katsumuste kohta ning abistab 
Daeshi orjaikke ja julmuste all kannatanud naisi ja lapsi.
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2016

NADIA MURAD  

JA LAMIYA AJI BASHAR
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RAIF BADAWI on noor Saudi Araabia blogija ning sõna- ja 
mõttevabaduse kaitsja, kellele määrati tema tegevuse eest vangistus ja 
piitsutamiskaristus.

Tema asutatud ja hallata olid internetifoorumid Saudi Liberals ja hiljem Free 
Saudi Liberal Network, mis võimaldas arutada selles konservatiivses riigis 
usu- ja poliitikaküsimusi. Foorumil oli juba 1000 registreeritud kasutajat, 
kui Badawi 2008. aastal ühepäevaseks ülekuulamiseks kinni peeti. Teda 
kahtlustati usust taganemises, mis on Saudi Araabias surmanuhtlusega 
karistatav kuritegu. Seejärel keelati Badawil määramata ajaks Saudi Araabiast 
lahkuda, tema pangakontod külmutati ja tema abikaasa suguvõsa üritas teda 
lahutama sundida. Üks äärmuslik imaam andis tema vastu välja ka fatwā.

Badawi jätkas aga vapralt oma mõõdukalt liberaalsete vaadete väljendamist. 
Oma avaldustes kaitses ta mõtte- ja sõnavabadust ning nõudis, et ühiskond 
oleks eri seisukohtade suhtes avatum. Badawi väitel piisab vaid sellest, et 
vaba mõtleja avaldab teokraatliku ikke all ägavas araabia ühiskonnas oma 
arvamust, kui juba antakse tema vastu välja fatwā. See sunnib ärksamad 
pead põgenema, kardab Badawi.

Badawi veebisaidid on suletud, aga tema kirjutised õnnestus päästa ning 
need on koondatud kogumikku, millele ta 2015. aastal vanglast eessõna 
kirjutas. Selles kirjeldas Badawi, kuidas ta pühendus internetis ja tavameedias 
avaldatud kirjutiste abil Saudi Araabia liberaalse häälena oma kogukonna 
valgustamisele ja võitlusele teadmatuse vastu, õõnestades vaimulike 
puutumatust ja edendades sõnavabaduse austamist ning naiste, vähemuste 
ja vaeste inimeste õigusi.

Badawi vahistati 2012. aastal mitme süüdistuse alusel. Muu hulgas süüdistati 
teda usust taganemises, kuigi ükski kohus ei ole langetanud selles küsimuses 
otsust. Ta mõisteti süüdi hoopis selles, et asutas internetifoorumi, kus ilmus 
pühadust teotavaid kommentaare ja postitusi, ning talle määrati 2013. aastal 
karistuseks seitse aastat vanglat ja 600 piitsahoopi. 2014. aastal karistust 
muudeti ja tema lõplikuks karistuseks jäid 1000 piitsahoopi, kümme aastat 
vanglat ja miljoni riaali (226 000 eurot) suurune trahv. 2015. aasta jaanuaris 
sai ta Jiddah’ linnas ühe mošee ees teda mõnitava rahvahulga silme all 
kätte esimesed 50 piitsahoopi. 1000 piitsahoopi pidid jaotuma 20 nädala 
peale, kuid arstid, kes ta pärast esimest piitsutamist läbi vaatasid, leidsid, 
et haavad on nii sügavad, et ta ei elaks uut piitsutamist üle. Rahvusvahelise 
üldsuse protest ja mure Badawi tervise pärast on seni uued piitsutamised ära 
hoidnud, kuid ülemkohus jättis tema karistuse 2015. aasta juunis jõusse. Tal 
on keelatud kasutada mis tahes meediakanaleid ja pärast vanglakaristuse 
ärakandmist ei tohi ta kümne aasta jooksul reisida välisriikidesse.

Badawi abikaasa Ensaf Haidar ja nende kolm last elavad nüüd Kanadas, 
sest 2013. aastal olid nad sunnitud Saudi Araabiast anonüümsete 
tapmisähvarduste tõttu põgenema. Strasbourgis toimunud 
auhinnatseremoonial ning Brüsselis 2016. aastal toimunud Sahharovi 
auhinna võrgustiku konverentsil esindaski Badawit tema abikaasa Ensaf 
Haidar.
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2015

RAIF  

BADAWI



Arst DENIS MUKWEGE on pühendanud oma elu Kongo 
Demokraatlikus Vabariigis käivas sõjas grupivägistamise ja jõhkra 
seksuaalvägivalla ohvriks langenud kümnete tuhandete naiste ja tüdrukute 
kehaliste vigastuste ravimisele ning nende elujõu taastamisele.

Mukwege sündis 1955. aastal Bukavus, õppis arstiteadust ja rajas 
günekoloogiaosakonna Kongo DV idaosas asuvas Lemera haiglas, mis hävis 
sõja puhkedes 1996. aastal. Seejärel põgenes Mukwege tagasi Bukavusse, 
kus avas uue haigla telkidesse. Selle juurde ehitas ta sünnitusosakonna ja 
operatsioonisaali, mis hävisid 1998. aastal teises Kongo sõjas.

Laskmata end sellest heidutada, ehitas Mukwege oma haigla uuesti üles, 
sedakorda Panzis, tehes pikki tööpäevi ja õpetades personali ravima 
brutaalsete võitlejate ohvriks langenud naisi. Alates 1999. aastast, kui haigla 
taas avati ja seal võeti vastu esimene vägistamisohver, kelle suguelunditel 
ja reitel olid kuulihaavad, on ta ravinud rohkem kui 40 000 patsienti. Juba 
esimestel nädalatel saabus haiglasse kümneid naisi, keda oli vägistatud ja 
piinatud.

Mukwege on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert seksuaalvägivalla 
põhjustatud patoloogiliste ja psühhosotsiaalsete haavade ravimise alal. Tema 
juhitavas haiglas Panzis antakse nii psühholoogilist kui ka füüsilist abi ning 
elatise teenimiseks aidatakse naistel omandada uusi oskusi, sest paljud neist 
on oma kogukonnast välja heidetud. Tüdrukutel aidatakse kooliteed jätkata 
ning abivajajaile osutatakse õigusabi.

Kui Mukwege tundis operatsioonilaual järgmises abivajajas ära noore naise, 
kes oli sündinud Panzi haiglas ja kelle sünni juures ta oli ise olnud, sai temast 
vägivalla ohvriks langenud naiste väsimatu eestvõitleja. See oli Mukwege 
jaoks pöördepunkt: ta ei suutnud enam üksnes ravimisega piirduda, vaid 
hakkas nii kodus kui ka välismaal nõudma Kongo DVs loodusvarade pärast 
möllava vägivalla lõpetamist. 2012. aastal langes ta ise vägivalla ohvriks: 
tema koju tungisid relvastatud mehed ja ähvardasid tema tütreid relvaga. 
Mukwege ihukaitsja ja sõber tapeti, kuid ta ise pääses ja põgenes koos 
perega Rootsi ning seejärel Belgiasse. Kongo DVsse naasis ta 2013. aastal, 
kui rühm naisi, kes ise peavad igapäevaelus toime tulema vähem kui ühe 
dollariga päevas, ostsid talle ühiselt kojusõidupileti.

Praegu elab Mukwege pidevatele tapmisähvardustele vaatamata Panzi 
haiglas. Ta teeb Euroopa Parlamendi ja Sahharovi auhinna võrgustikuga 
aktiivselt koostööd ja on mõjutanud parlamendi seadusandlikku tegevust 
konfliktipiirkondadest pärit mineraalide küsimuses, seistes kirglikult selle 
eest, et konfliktipiirkondades kaitstaks naiste ja laste elu.

Tema elu ja tööd on kajastatud 2015. aasta dokumentaalfilmis „The man who 
mends women – the wrath of Hippocrates“. Euroopa Parlament toetas filmi 
subtitreerimist kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse.
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MALALA YOUSAFZAI oli 15 aastat vana, kui Talibani võitleja 
kihutas talle 2012. aastal Pakistanis Swati orus kuuli näkku. Talibani eesmärk 
oli sundida Malalat ja teisi tütarlapsi kooliskäimisest loobuma. Tüdruk 
tervenes tõsistest vigastustest ning jätkas võitlust.

2013. aastal sai Malalast kõigi aegade noorim Sahharovi auhinna laureaat. Ta 
pühendas auhinna Pakistani tundmatutele kangelastele ja asus kaitsma kõigi 
laste õigust haridusele.

„Paljudel lastel ei ole toitu ega joogivett, ometi on neil suur nälg hariduse 
järele. Tõsist muret tekitab asjaolu, et 57 miljonit last ei saa koolis käia. 
Peame tegutsema!“ ütles Malala 28 riigi esindajatele Euroopa Parlamendi 
pilgeni täis istungisaalis, kus sel päeval viibisid ka peaaegu kõik elusolevad 
Sahharovi auhinna laureaadid, kes olid kogunenud auhinna 25. aastapäeva 
konverentsile. „Üks laps, üks õpetaja, üks pliiats ja üks raamat võivad muuta 
maailma.“

Malala võitlus hariduse eest algas 11-aastaselt, kui ta hakkas pidama 
anonüümset veebipäevikut koolitüdruku elu kohta Pakistanis Talibani 
kontrolli all olevas Swati orus. 2009. aastal andis Taliban korralduse sulgeda 
kõik tütarlastekoolid, samal ajal kui Pakistani armee püüdis piirkonda 
oma kontrolli alla saada. Malala ja tema pere olid sunnitud piiramisrõngas 
kodulinnast põgenema ja tema kool purustati. Kui julgeolekuolukord 
paranes, pöördusid nad koju tagasi ning Malala ja tema isa Ziauddin, 
tütarlastekooli juhataja, seisid ähvardustele vaatamata jätkuvalt tütarlaste 
hariduse eest. Malala ostis talle annetatud raha eest koolibussi ning samas 
bussis teda tulistatigi. Lisaks temale said viga veel kaks tüdrukut. Rünnaku 
eest võttis vastutuse Taliban.

Nüüd võitleb Malala aktiivselt tütarlaste hariduse eest. Ta on Malala Fondi 
kaasasutaja ja kuulub noorte hariduse kriisikomiteesse, mille moodustas 
ülemaailmsete haridusküsimustega tegelev ÜRO eriesindaja Gordon Brown, 
kelle hinnangul on seniste edusammude põhjal otsustades kõigil tüdrukutel 
võimalik koolis käia alles 2086. aastal, mitte aga 2015. aastal, nagu lubati 
aastatuhande arengueesmärke püstitades. „Islam lubab ka tütarlastel 
haridust saada. Igaühel, olgu ta poiss või tüdruk, on kohustus ja ülesanne 
end harida ja saada teadmisi,“ ütleb Malala.

ÜRO nimetas Malala sünnipäeva 12. juuli esimese üleilmse haridusalgatuse 
raames Malala päevaks, et ergutada lapsi nõudma oma õigust haridusele.

2014. aastal sai Malala Yousafzai ka Nobeli rahupreemia (sel aastal läks 
rahupreemia kahe laureaadi vahel jagamisele) võitluse eest laste ja noorte 
allasurumise vastu ning hariduse saamise õiguse nimel. Seega on ta kõigi 
aegade noorim Sahharovi ja Nobeli auhinna laureaat.
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NASRIN SOTOUDEH on inimõigustele spetsialiseerunud Iraani 
advokaat. Ühena vähestest juristidest kaitses ta julgelt 2009. aastal väidetava 
valimispettuse vastastel massimeeleavaldustel vahistatud teisitimõtlejaid, 
kuid 2010. aastal arreteeriti ta ka ise.

Kui Sotoudeh 2012. aastal Sahharovi auhinna pälvis, kandis ta parajasti 
riikliku julgeoleku ohustamises süüdimõistetuna Iraani kurikuulsas Evini 
vanglas kuueaastast vanglakaristust ning pidas üksikkongis seitsme nädala 
pikkust näljastreiki protestiks selle vastu, et õigusorganid survestavad tema 
abikaasat ja tütart.

Väga nõrgana leidis ta siiski endas jõudu saata Euroopa Parlamendile 
meeldejääv sõnum, mille luges auhinnatseremoonial ette tema sõber, 
kolleeg ja klient, Nobeli preemia laureaat Shirin Ebadi. „Inimõiguste ja nende 
tagamise mehhanismide kujunemise lugu on pikk, kuid sellegipoolest sõltub 
nende teostamine endiselt suuresti valitsustest, kes on inimõiguste suurimad 
rikkujad.“ Inimõiguste kaitsjatele ja poliitvangidele ütles Sotoudeh: „Nagu 
teiegi, tean ka mina, et demokraatia tee on pikk ja keeruline.“

Ta vabastati ootamatult 2013. aasta septembris, kusjuures Iraani 
ametivõimud ei avalikustanud selle otsuse tagamaid. Tema karistust siiski 
ei tühistatud ja tal ei ole siiani lubatud Iraanist lahkuda, nii et Sahharovi 
auhinda ei ole talle isiklikult üle antud. Detsembris 2013 kohtus ta Teheranis 
esimese Euroopa Parlamendi delegatsiooniga, kes külastas pärast kuut 
aastat Iraani. Kohtumine, mille käigus käsitleti peamiselt poliitvangide 
olukorda ning asjaolu, et kriminaalkohtute asemel revolutsioonikohtutes 
peetavad protsessid ei ole läbipaistvad, tekitas Iraani jäikade konservatiivide 
seas ägedat vastukaja ning Sotoudehi ja Jafar Panahi süüdistati ka mässu 
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õhutamises. Vanglast vabanedes jätkas Sotoudeh oma tegevust, kaitstes 
happerünnakute ohvriks langenud naisi ja usuvähemuste esindajaid ning 
võideldes inimõiguste eest, muu hulgas surmanuhtluse kaotamise nimel. 
Iraani ametivõimud on teda mitmel korral ajutiselt kinni pidanud.

Sotoudeh sai veidi aega jätkata ka advokaadiametit, mille nimel ta oli 
aastaid vaeva näinud ja mille alguses kaitses ta alaealisi, keda ähvardas 
surmanuhtlus. Siis määrati talle aga kuueaastasele vanglakaristusele lisaks 
kümneaastane advokaadina töötamise ja reisimise keeld. Ta vaidlustas 
revolutsioonikohtu volitused talle praktiseerimiskeelu määramise osas, 
kuid 2014. aasta oktoobris peatas Iraani advokatuur kolmeks aastaks 
tema tegevusloa; Sotoudeh on veendunud, et selle otsuse taga on võimas 
luureministeerium.

Sotoudeh hakkas Teheranis igal tööpäeval advokatuuri peakorteri ees 
teisitimõtlemise ja töötamise õiguse kaitseks meelt avaldama. Iraani 
ametlikud meediakanalid tema protesti ei kajastanud, kuid paljud teised 
aktivistid ja inimõiguste rikkumiste ohvrid ühinesid temaga. Advokatuur 
otsustas 2015. aasta juunis piirduda tema tegevusloa peatamisega üheksaks 
kuuks ning Sotoudeh lõpetas protesti, ehkki nii ta ise kui ka tema toetajad 
jäid nõudmise juurde, et otsus tema tegevusluba peatada tuleks täielikult 
tühistada. Ta on veendunud, et piirangut lühendati tänu toetajatele, 
kelle seas on ka Euroopa Parlament, mille liikmed võtsid tema kaitseks 
kindlalt sõna. Pärast piirangu peatamist taotles ta viivitamatult ka oma 
praktiseerimisõiguse taastamist.

Nasrin Sotoudeh kavatseb jääda Iraani ja võidelda kodumaal reformide eest.
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JAFAR PANAHI on rahvusvaheliselt auhinnatud Iraani filmirežissöör, 
kellel keelati filmitegemine 20 aastaks.

Iraani opositsiooniliikumise sirgjoonelise toetajana ja endise presidendi 
Ahmadinejadi kritiseerijana mõisteti ta Iraani Islamivabariigi vastase 
propaganda eest kuueks aastaks vangi, kuid kohtuotsust ei ole siiani täide 
viidud, mistõttu ta ei ole vangis, kuid võib sinna iga hetk sattuda. Panahi 
vahistati 2010. aastal, kui ta tegi salaja filmi Iraani Rohelise Liikumise 
nurjunud ülestõusust 2009. aastal. Rahvusvaheliste protestide ja näljastreigi 
järel vabastati ta küll juba kolm kuud hiljem, aga talle mõisteti vanglakaristus 
ning kehtestati filmitegemise, reisimise ja meediaga suhtlemise keeld.

Panahi rääkis 2013. aastal Iraanis käinud Euroopa Parlamendi delegatsioonile, 
et tema tunnistust ja advokaadi ütlusi ignoreeriti kohtuprotsessi käigus ning 
kohtuotsus oli juba ette kindlaks määratud. Ta hoiatas delegatsiooni, et 
Iraani inimõiguste alased küsimused võivad jääda tagaplaanile, sest maailma 
põhitähelepanu on Iraaniga sõlmitaval tuumaleppel. Samuti avaldas ta 
arvamust, et sanktsioonide tühistamise korral võivad repressioonid Iraanis 
tugevneda. Panahi sõnul ilmutab Iraani uus juhtkond paindlikkust üksnes 
välisasjades, mitte siseriiklikes küsimustes, ning ajakirjandusele, vangidele ja 
kultuurielule avaldatakse jätkuvalt survet.

Intervjuus, mille ta keelust hoolimata 2014. aastal meediale andis, ütles ta 
tundvat, et on väiksest vanglast üle viidud suuremasse, sest tal ei lubata tööd 
teha.

Sellest hoolimata on ta kolm korda filmitegemise keelust üle astunud. 2011. 
aastal tegi ta filmi pealkirjaga „See ei ole film“, kus ta istub Teheranis oma 
kodus köögilaua taga, räägib advokaadiga ja ootab vangistamist. 2014. 
aastal järgnes film „Suletud kardinad“, milles räägitakse stsenaristist, kes elab 
koos oma koeraga mereäärses majas, kardinad ette tõmmatud. 2015. aastal 
mängis Panahi ise oma auhinnatud filmis „Takso“, etendades taksojuhti, kes 
vestleb Teherani tänavail sõites reisijatega, kelle seas on muu hulgas teine 
Sahharovi auhinna laureaat Nasrin Sotoudeh. Panahi filme iseloomustab 
humanistlik ja realistlik elukäsitlus.

Panahi ei pea end poliitiliseks aktivistiks, vaid lihtsalt inimeseks, kes püüab 
juhtida tähelepanu ebaõiglusele. Ta on võtnud sõna tsensuuri vastu Iraanis 
ning kritiseerinud president Rouhanit, kes ei ole täitnud tsensuuri osas antud 
valimislubadusi. Samuti on ta algatanud kampaania „Samm-sammult“, mille 
eesmärk on kaotada Iraanis surmanuhtlus.
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MOHAMED BOUAZIZI (1984–2011) oli Tuneesia 
jasmiinirevolutsiooni vallapäästja, kellest sai innustust araabia kevade nime 
all tuntuks saanud demokraatlik liikumine, mis levis 2011. aastal kulutulena 
Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.

Bouazizi oli vaestest oludest pärit töökas mees, kes teenis turul elatist 
puuviljamüüjana ja oli kümnendast eluaastast peale oma pere peamine 
toitja. 19aastaselt jättis ta kooli pooleli, et toetada oma nooremate õdede-
vendade haridusteed.

Bouazizi suri 4. jaanuaril 2011. aastal 26aastaselt, süüdanud end põlema 
protestiks süsteemi vastu, mis ei lasknud tal teenida inimväärset elatist. 
Ta oli korduvalt kannatanud Tuneesia õiguskaitseametnike käe läbi, kes 
teda trahvisid, konfiskeerisid tema kauba ja kaalud ning kasutasid viimasel 
korral koguni tema vastu jõudu. Tema perekond usub, et enesesüütamiseni 
ei viinud teda mitte vaesus, vaid alandus, sest ta soovis leida õiglust, mis 
jäigi tema jaoks kättesaamatuks. Bouazizi valas end bensiiniga üle ja 
süütas end põlema Sidi Bouzidi väikelinnas valitsushoone väravate ees. 
Ta oli lugupeetud mees, kes andis vaesematele peredele tasuta kaupa ja 
kelle täbar olukord oli tuttav paljudele. Tema teole järgnesid kulutulena 
meeleavaldused, mille käigus tulid tänavatele kõigi ühiskonnakihtide 
esindajad, et protestida korrumpeerunud valitsuse, kõrge tööpuuduse ja 
vabaduse piiramise vastu.

Bouazizi vaakus veel hinge, kui hakkas murenema 1987. aastast võimul olnud 
presidendi Zine el-Abidine Ben Ali autoritaarne režiim.

Kümme päeva pärast Bouazizi surma, kui rahvahulgad Tunises Bouazizi pilte 
kandes meelt avaldasid, oli Ben Ali sunnitud lõpuks tagasi astuma ja riigist 
lahkuma.

Bouazizi perekonda lohutas teadmine, et tema surm ei olnud asjatu, andes 
rahvarevolutsioonile suure tõuke ning raputades despootlikke valitsusi nii 
Tuneesias kui ka teistes araabia riikides. Araabia noorte seas levis teadmine, 
et nad suudavad avaldada protesti ebaõiglusele, korruptsioonile ja 
autokraatlikule valitsemisele ja võidelda oma väärikuse eest.

Araabia kevad ja selle algusaegade optimism on vaibunud ning mõni 
saavutus ka liiva jooksnud, kuid selle sünnikohas, Bouazizi Tuneesias, on 
sihiks võetud demokraatia ja mõttevabadus, ehkki seal toimub ikka veel 
ohvriterohkeid terrorirünnakuid ja julgeolekuolukord on ebakindel.
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ALI FERZAT on Süüria tuntuim poliitsatiirik ja karikaturist ning araabia 
maailma üks kuulsamaid kultuuritegelasi. 2012. aastal valis ajakiri Time ta 
maailma saja mõjukaima inimese hulka.

Ferzat sündis 1941. aastal Hamas ning elu jooksul on ta avaldanud Süüria 
ja rahvusvahelistes ajalehtedes rohkem kui 15 000 karikatuuri. Ta on 
võitnud auhindu kunagiste Iraagi ja Liibüa diktaatorite Saddam Husseini ja 
Muammar Gaddafi pilamise eest. Ferzat võttis oma töös sihikule ka Süüria 
kardetud julgeolekujõud, nihutades väljendusvabaduse piire. Kui araabia 
kevad 2011. aastal Süüriasse jõudis, asus ta valitsustegelasi, eriti president 
Bashar al-Assadi avalikumalt ründama ning režiimivastased süürlased tulid 
tänavatele Ferzati joonistatud karikatuuridega.

Pärast seda, kui ta oli avaldanud karikatuuri teeveerel olevast al-Assadist, 
kes püüab hääletada auto peale, millega Liibüa diktaator Muammar Gaddafi 
põgenema kihutab, ründasid Ferzati Damaskuses Umayyadi väljakul 
maskides mehed, kes peksid ta rängalt läbi ja murdsid ta sõrmed, käskides 
tal austada president al-Assadi ja kuuletuda võimudele. Peksust teadvusetu 
Ferzat topiti autosse ja veeti sündmuspaigalt minema ning jäeti seejärel tee 
äärde surema.

Ali Ferzati käed paranesid ja ta murdis ka hirmu tõkke: sõnade ja kunsti 
kaudu sai temast režiimi üks otsekohesemaid kriitikuid. Ta on pälvinud mitu 
auhinda ning ta on Araabia Karikaturistide Liidu juht.

Kuveidis ravil viibimise tõttu ei saanud ta 2011. aasta Sahharovi auhinna 
tseremoonial osaleda. Auhind anti talle üle Euroopa Parlamendis 2012. aastal 
toimunud Sahharovi auhinna võrgustiku avalikul arutelul, kus ta arutas 
koos Euroopa Parlamendi presidendi ja teiste araabia kevadet esindavate 
laureaatidega Süüria revolutsiooni ja demokraatia tulevikku araabia kevade 
järel. Sahharovi auhinna laureaadina esines ta 2012. aastal Euroopa Nõukogu 
esimesel maailma demokraatia foorumil.
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2015. aastal osales Ferzat peakõnelejana Euroopa Parlamendis toimunud 
Sahharovi auhinna võrgustiku Süüriat käsitleval arutelul, kus ta juhtis 
tähelepanu Süürias sõdivate vaenupoolte piirkondlike sponsorite rollile ja 
vajadusele avaldada rahvusvahelist survet sõja lõpetamiseks.

Ferzat on ka käesolevas raamatus avaldatud Sahharovi auhinna laureaate 
kujutavate joonistuste autor, kes kasutab oma ainulaadset kunstitunnetust ja 
inimlikku vaatenurka piltide loomiseks, mis aitavad edendada kõigi inimeste 
inimõigusi.



ASMAA MAHFOUZ on Egiptuse inimõiguslane ja üks 6. aprilli 
noorteliikumise asutajatest.

Kui Tuneesia revolutsiooni säde kandus 2011. aasta alguses Egiptusesse, 
trotsis ta aktivistide vastu suunatud president Hosni Mubaraki režiimi 
repressioone, postitades sotsiaalmeedias egiptlastele üleskutseid tulla Tahriri 
väljakule rahumeelsele meeleavaldusele nõudma vabadust, väärikust ja 
inimõiguste austamist. Tema video levis välgukiirusel: seda vaadati miljoneid 
kordi ja see vallandas samalaadsete videote laine, mille tulemusena hõivasid 
sajad tuhanded inimesed 25. jaanuarist 2011 Tahriri väljaku, nõudes Hosni 
Mubaraki 30 aastat kestnud valitsemisaja lõppu. 11. veebruaril 2011 astuski 
Mubarak lõpuks tagasi.

Sahharovi auhinda vastu võttes ütles Mahfouz, et sellega avaldatakse 
austust revolutsiooni kangelastele. „See auhind on mõeldud kõigile noortele 
egiptlastele, kes ohverdasid oma elu,“ ütles ta Euroopa Parlamendis. „Me ei 
reeda neid, vaid jätkame nende alustatud teed ja tahame nende unistused 
teoks teha.“

Asmaa Mahfouz vahistati 2011. aasta oktoobris, süüdistatuna president 
Mubaraki järel võimule tulnud sõjaväelastest riigijuhtide laimamises. 
2012. aasta märtsis mõisteti ta tagaselja süüdi, kuid apellatsioonikohus 
tühistas otsuse 2012. aasta mais. Kui egiptlased pärast islamiste esindanud 
presidendi Mohammed Mursi kukutamist 2013. aastal ja sõjaväe toetusel riiki 
juhtinud vahevalitsuse lõppu 2014. aastal lõpuks endise armeeülema Abdel 
Fattah al-Sisi presidendiks valisid, hakati Mahfouzi üha rohkem ahistama, 
ähvardama ja kontrollima. Võimude poolt algselt Moslemi Vennaskonna 
vastu suunatud karme repressioone laiendati ka valitsuse kritiseerijatele 
ja 25. jaanuari revolutsiooni tuntud pooldajatele. 2014. aasta aprillis 
keelustas Egiptuse kohus 6. aprilli noorteliikumise, millesse Mahfouz kuulus, 
ning selle kolm juhti Ahmed Maher, Mohammed Adel ja Ahmed Douma 
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mõisteti kolmeks aastaks vangi, süüdistatuna muu hulgas ebaseaduslikus 
meeleavaldamises.

2015. aastal sidus Asmaa Mahfouz end uue liikumisega Bidayya (Algus). 
2015. aasta mais alustati tema ja Bidayya asutajate suhtes uurimist riigikorra 
väidetava õõnestamise pärast ning talle kehtestati reisikeeld.



1934. aastal sündinud AHMED EL SENUSSI oli Liibüa kauaaegseim 
meelsusvang ja praegu Liibüa lepitusprotsessi aktiivne toetaja.

1970. aastal mõisteti ta surma riigipöördekatse eest, mis oli suunatud 1969. 
aastal Liibüa esimese ja ainsa kuninga Idrise kukutanud diktaator Muammar 
Gaddafi vastu, ning El Senussi veetis 31 aastat oma elust vanglas. Vangistuses 
pidi ta taluma piinamist ning ta veetis üheksa aastat nii väikses üksikkongis, 
et ei saanud selles isegi sirgelt püsti seista. Tema surmaotsus muudeti 
1988. aastal vangistuseks ning 2001. aastal lasti ta koos kümnete teiste 
poliitvangidega kurikuulsast Abu Salimi vanglast vabadusse.

El Senussi on kirjeldanud Gaddafi režiimi 42 aastat kestnud kannatuste, 
repressioonide ja korruptsiooni jadana, mis hävitas Liibüa identiteedi. Ta 
soovis Gaddafi kukutada, et inimestel oleks võimalik valida kuningriigi 
ja põhiseadusliku vabariigi vahel, sest sõjaväeline valitsus võib riigi 
hävitada, nagu ta oli juba näinud Süüria ja Iraagi näitel. Ta on veendunud, 
et sõjaväeline diktatuur on juba olemuselt selline, et rikub inimõigusi ja 
represseerib inimesi.

Kui rahvaülestõus kukutas Gaddafi NATO toetusel 2011. aastal, hakkas 
El Senussi rahvuslikus üleminekunõukogus, mis oli 2012. aastal toimunud 
valimisteni Liibüa de facto valitsus, tegelema poliitvangide küsimusega.

El Senussist kui lugupeetud hõimujuhist sai Liibüa föderalistliku liikumise 
eestvedaja, samas kui riigis valitsesid seadusetus ja ebastabiilsus ning 
mõjuvõimu nimel läksid käiku relvad. 2012. aastal valisid 3000 oma piirkonda 
esindavat delegaati ta Kürenaika üleminekunõukogu juhiks. Nõukogul ei 
olnud mingit õiguslikku ega sõjalist võimu, kuid sellegipoolest kuulutas see 
avalikult, et pooldab piirkonna laialdast autonoomiat.

Sisekonfliktid on Liibüa demokratiseerimiselt kõrvale kallutanud: riigil on 
nüüd kaks valitsust, üks Tripolis ja teine Tobrukis, ning idapiirkonnas kinnitab 
kanda ISIS. El Senussi edendab aga kaasavat lepitusprotsessi, mis on tema 
nägemuses ainus viis rahu saavutada. Ta on edasise sõjalise sekkumise vastu 
ning toetab rahvahääletuse korraldamist Liibüa riigi tulevase identiteedi 
määramiseks.

El Senussi pooldab tsentraalset föderaalvalitsust ja kolme Liibüa provintsi 
(Tripolitaania, Barqahi (Kürenaika) ja Fezzani) sõltumatut juhtimist. Ta toetab 
kindlalt 1951. aasta põhiseaduse taaskehtestamist, mille kohaselt oli – ka 
kuningas Idrise konstitutsioonilise monarhia ajal – normiks föderalism. 
Kadunud kuningas oli El Senussi vanaonu, aga ta ei poolda siiski monarhia 
taastamist.

El Senussi on teinud koostööd Euroopa Parlamendi, Sahharovi auhinna 
võrgustiku ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kutsudes 
rahvusvahelist üldsust üles toetama Liibüat vajalike institutsioonide 
ülesehitamisel, et tagada õigusriigi põhimõtete austamine ning inimõiguste 
järgimine.
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RAZAN ZAITOUNEH on Süüria ajakirjanik ja inimõigustele 
spetsialiseerunud advokaat, kes rööviti 9. detsembril 2013 mässuliste 
hõivatud alalt Damaskuse eeslinnas. Ta on endiselt kadunud: keegi ei ole 
tema röövimise eest vastutust võtnud ning tema asukoht on siiani teadmata. 
Ähvardustele vaatamata mõistis Zaitouneh julgelt hukka nii Damaskuse 
režiimi kui ka mässuliste võitlejate toime pandud inimõiguste rikkumised. Ta 
rööviti koos oma abikaasa ja kaasaktivisti Wael Hamada ja kahe kolleegiga: 
poeedi ja advokaadi Nazem Hamadi ning endise poliitvangi Samira Khaliliga. 
Nad kõik töötasid Doumas büroos, kust juhiti Zaitouneh’ asutatud kahte 
organisatsiooni: õiguste rikkumiste dokumenteerimiskeskust ning kohaliku 
arengu ja väikeprojektide tugiüksust.

Zaitouneh on Süüria revolutsioonikeerise üks silmapaistvamaid ja 
kindlameelsemaid kodanikuühiskonna aktiviste. Tema röövimises näevad 
Süüria kommentaatorid iseloomulikku juhtumit, mis annab tunnistust 
tsiviiljõudude ja äärmuslaste vahelise lõhe tekkimisest Süürias, ning 
sündmust, mis andis Süüria revolutsioonile surmahoobi.

Tema perekond on palunud rahvusvahelist abi Razani ja tema kolleegide 
leidmiseks. Perekonna 2014. aasta aprillis tehtud avalduses seisab: „Meie, 
Razan Zaitouneh’ pereliikmed, pöördume teie poole rohkem kui kolm 
kuud pärast inimõiguslase, advokaadi, kirjaniku ja eelkõige inimese 
ettekavatsetud röövimist, mille eest ei ole seni vastutust võtnud ükski pool 
ega esitanud mingit avaldust või nõuet. See näitab selgelt, et soovitakse 
võita aega ja vaigistada meie tütre ja tema kolleegide vaba hääl, sundida 
neid kirjutamisest loobuma ning takistada neid kasutamast oma õigust 
sõnavabadusele.“

Röövitute vabastamist on nõudnud kogu maailma aktivistid ja poliitikud, 
teiste seas ka Euroopa Parlamendi president Martin Schulz: „Euroopa 
Parlamendi nimel nõuan ma Razan Zaitouneh’ ja tema kaaslaste kohest 
vabastamist. [---] Režiim ja mässulised rühmitused on ähvardanud ta 
tappa, sest ta on julge noor naine, kes keeldub kompromissidest ja jätkab 
rahumeelset võitlust demokraatia ja vaba Süüria eest.“

2014. aastal ühendas Euroopa Parlament jõud arvukate vabaühenduste, 
Euroopa üldsuse ja teiste Sahharovi auhinna laureaatidega, käivitades 
Zaitouneh’ vabastamist nõudva kampaania #FreeRazan. Tema perekond 
on juhtinud Euroopa Parlamendis ja Sahharovi auhinna võrgustiku 
inimõigustealase tegevuse raames tähelepanu Zaitouneh’ veendumustele.
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Auhinna saamise ajal 2011. aastal oli Razan Zaitouneh redus, põgenenud 
riiklike julgeolekuagentide eest, kes korraldasid tema majas läbiotsimise. 
Sellegipoolest keeldus ta Süüriast lahkumast.

Razan Zaitouneh kasutas oma auhinnaraha tankitules haavata saanud 
kaasaktivisti elu päästmiseks.



GUILLERMO FARIÑAS on Kuuba psühholoogiadoktor, sõltumatu 
ajakirjanik ja poliitiline teisitimõtleja. Ta on aastate jooksul pidanud 
23 näljastreiki eesmärgiga saavutada Kuubas rahumeelsel teel poliitilisi 
muutusi ning väljendusvabadust.

2006. aastal juhtis ta kogu maailma tähelepanu internetitsensuurile 
Kuubas seitse kuud kestnud näljastreigiga, mis põhjustas talle tõsiseid 
terviseprobleeme.

Sellegipoolest alustas Fariñas 2010. aasta veebruaris uut näljastreiki, 
mille ajendiks oli vangistatud Orlando Zapata surm kahtlastel asjaoludel. 
Näljastreik kestis 134 päeva ja sellega nõudis ta mitu aastat vangis veetnud ja 
seal haigestunud poliitvangide vabastamist. Fariñas lõpetas streigi alles siis, 
kui Kuuba valitsus teatas, et vabastab 52 poliitvangi. 2010. aastal Euroopa 
Parlamendis toimunud Sahharovi auhinna tseremooniale ei saanud laureaat 
kohale tulla, sest tal ei lubatud Kuubast lahkuda. Fariñas osales 2013. aasta 
Sahharovi auhinna tseremoonial Euroopa Parlamendis, sest Kuuba valitsus 
oli leevendanud oma kodanike reisipiiranguid ja ühenduse Daamid Valges 
liikmed olid naasnud Kuubasse pärast Euroopa Parlamendi külastamist.

„Ma ei ole täna siin mitte tänu oluliselt paranenud olukorrale, vaid tänase 
maailma teisenenud reaalsusele. Ennekõike võlgnen ma tänu Kuuba 
kodanike kasvavale vastuhakule, mis on sundinud režiimi – nagu ütles 
legendaarne prints Don Fabrizio romaanis „Gepard“ – muutma midagi, et 
midagi ei muutuks,“ märkis Fariñas oma tänukõnes. Sellest ajast alates on 
Fariñas osalenud aktiivselt ka Sahharovi auhinna võrgustiku töös.

2015. aastal asus Fariñas taas koordineerima liikumist Foro Antitotalitario 
Unido, mis ühines ajutiselt opositsiooniesindajaid koondava 
katusorganisatsiooniga Unión Patriótica de Cuba, mida Fariñas ka mõnda 
aega eestkõnelejana esindas. Fariñase ja katusorganisatsiooni teed läksid 
aga rahumeelselt lahku, kuna tema ja organisatsiooni teised juhid suhtusid 
liiga erinevalt USA ja Kuuba diplomaatiliste suhete taastamisse, mis kuulutati 
välja 2014. aasta detsembris ja sai teoks 2015. aastal. Fariñas peab seda 
Kuuba demokraatide reetmiseks ning sõnamurdmiseks, sest USA president 
Obama lubas liikumise Daamid Valges esindajale Berta Solerile ja Fariñasele 
2013. aastal, et konsulteerib enne Kuubat puudutavate otsuste tegemist ka 
kodanikuühiskonna esindajate ja rahumeelse opositsiooni liikmetega.

2015. aastal kogus Fariñas Kuuba põhiseaduse kohaselt vajalikud 10 000 
allkirja, et Raúl Castro valitsuse välja kuulutatud, 2018. aasta valimisteks 
koostatav uus valimisseadus hõlmaks olemasolevate poliitiliste liikumiste 
tunnustamist ja legaliseerimist, kõikidele Kuuba kodanikele – sh välismaal 
elavatele kodanikele – valimisõiguse ja valimistel kandideerimise õiguse 
andmist ning rahvusvaheliste valimisvaatlejate kaasamist.

Viimastel aastatel on Fariñast aktiivse tegutsemise eest ähvardatud tapmise 
ja psühhiaatriahaiglasse paigutamisega, teda on pekstud ja ta on vajanud 
haiglaravi ning teda on korduvalt vahistatud ja kinni peetud. Muu hulgas 
vahistati ta Sahharovi auhinna laureaadi ja Kuuba teisitimõtleja Oswaldo 
Payá matustel.
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2009. aastal anti Sahharovi auhind Oleg Orlovile, Sergei Kovaljovile ja 

Ljudmilla Aleksejevale kui ühenduse MEMORIAL ja kõigi teiste 
Venemaal tegutsevate inimõiguste kaitsjate esindajatele.

Ühendus Memorial asutati Nõukogude Liidus 1988. aastal ja esialgu oli selle 
eesmärk juhtida uurimiste ja avalike ürituste abil tähelepanu Stalini võimu all 
toimunud massirepressioonidele, samuti sooviti mälestada nende ohvreid. 
See ülesanne on tänaseni oluline. Pärast NSVLi lagunemist muutus Memorial 
rahvusvaheliseks organisatsiooniks, millel on harud ja vabaühendustest 
partnerid ka teistes endistes Nõukogude Liidu vabariikides. Memoriali 
eesmärgid on muutunud laiemaks ning hõlmavad nüüd inimõiguste 
rikkumiste jälgimist ning rikkumiste ohvrite abistamist ja neile õigusabi 
andmist nii Venemaal kui ka endistes liiduvabariikides. Memoriali asutajate 
seas oli ka Andrei Sahharov, kes kuulus koos Ljudmilla Aleksejevaga Moskva 
Helsingi Grupi asutajate hulka.

Alates 1994. aastast on Memoriali üks juhte Oleg Orlov, kes on ka selle 
rahvusvahelise haru nõukogu liige. Ta on kogunud tõendeid inimröövide 
kohta Ida-Ukrainas venemeelsete separatistide ja Ukraina vägede vahel 
toimuvas sõjas. Tema sõnul on juhtumid Ida-Ukrainas võrreldavad 
inimröövidega, mida Memorial dokumenteeris aastakümnete vältel kahe 
Tšetšeenia sõja ajal, kus Oleg Orlov langes ka ise inimröövi ohvriks.



Memoriali Venemaa haru kauaaegset esimeest Sergei Kovaljovi tuntakse kui 
meest, kes pidas 1995. aastal läbirääkimisi ligi 2000 inimese vabastamiseks 
tšetšeeni mässuliste käest Budjonnovski haiglas. See on ainus kord, kui 
terrorirünnak Venemaal ei lõppenud paljude pantvangide surmaga. 
Kovaljov süüdistab Venemaad Ukraina siseasjadesse sekkumises ja konflikti 
provotseerimises Ukraina idaosas.

Paljusid Memoriali liikmeid ja lähedasi kaastöötajaid on aastate jooksul 
ähvardatud, röövitud ja mõrvatud. 2014. aastal registreerisid Venemaa 
ametivõimud Memoriali nn välisagendina, sest vastu võetud uue seaduse 
kohaselt on ametivõimudel õigus registreerida välismaalt raha saavaid 
vabaühendusi välisagendina ilma nende nõusolekuta. Nagu Memoriali 
vanemjurist Kirill Korotejev Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjonile 
selgitas, tähendab välisagent Venemaal aga tegelikult spiooni. 2014. aasta 
septembris algatas justiitsministeerium Memoriali vastu kohtuasja, väites, 
et ühenduse põhikiri ja struktuur ei ole Venemaa seadustega kooskõlas. 
Kohtuasi oleks võinud lõppeda ühenduse tegevuse lõpetamisega, kuid 
2015. aasta jaanuaris langetas kohus otsuse Memoriali kasuks ning kuulutas 
ministeeriumi kaebused põhjendamatuks. 2014. aasta kevadel vaidlustas 
Memoriali Moskva haru (Inimõiguste Keskus Memorial) enda välisagendiks 
klassifitseerimise, kuid tulemusteta. 2015. ja 2016. aastal kuulutati 
välisagendiks ka Memoriali teised harud Peterburis, Jekaterinburgis, Rjazanis 
ja Komis. Memoriali tegevjuhi Natalja Sokolova arvates on Memoriali tulevik 
tume: „Kahjuks ei ole meil praeguse olukorra tõttu peaaegu mingit lootust 
tegutseda õigusliku üksusena – igal juhul teadmata kui kaua. Paljud meist 
võitlevad sellele vaatamata edasi ja kasutavad kõiki õiguslikke vahendeid, et 
ühel päeval oleks ühinemisvabaduse kasutamine ka tegelikult võimalik.“

Ljudmilla Aleksejeva on üks neist vapratest inimestest, kes jätkab Venemaal 
vabaduste eest võitlemist. Moskva Helsingi Grupi juhina ei olnud ta nõus 
organisatsiooni välisagendina registreerima ja eelistas selle asemel jätkata 
inimõigustealast tööd ilma välistoetusteta.

Ljudmilla Aleksejeva (sündinud 1927) on üks vähestest omaaegsetest 
Nõukogude Liidu teisitimõtlejatest, kes tegutseb Venemaal veel praegugi 
aktiivselt ja keda tuntakse teisitimõtlejate kohtuprotsesside kontekstis õiglase 
kohtumõistmise eest võitlejana. 2012. aastal astus Aleksejeva pettunult tagasi 
presidendi juures tegutsevast kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogust, 
kuna sellel ei olnud riigis valitseva inimõiguste olukorra üle mingit mõjuvõimu. 
2015. aastal otsustas Aleksejeva aga uuesti nõukogusse astuda, et uurida 
välisagente käsitleva seaduse kohaldamist, kuna see puudutab üha suuremat 
arvu vabaühendusi. Samuti soovis ta uurida kohtute tegevust ja vanglates aset 
leidvaid arvukaid inimõiguste rikkumisi.

Memoriali esindajad ja Ljudmilla Aleksejeva osalevad aktiivselt Sahharovi 
auhinna võrgustiku töös ning on Euroopa Parlamendi väsimatud partnerid. 
2016. aasta mais osalesid Memoriali esindajad Euroopa Parlamendis 
konverentsil, millel käsitleti Sahharovi auhinna võrgustiku tegevust 
inimõiguste jõulisemal kaitsel.
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HU JIA on üks Hiina kindlameelsemaid ja lugupeetumaid demokraatiat 
toetavaid aktiviste. Ta elab pideva järelevalve all ning on sunnitud taluma 
meelevaldseid kinnipidamisi, pidevaid ähvardusi, peksmist ja ahistamist. 
Tagakiusamine on läinud nii kaugele, et ta kardab oma elu ja perekonna 
pärast.

Hu Jia on ühtaegu inimõiguslane ja keskkonnaaktivist. Ta tegeles ka 
AIDSi küsimusega ajal, mil HIV ja AIDS olid Hiinas endiselt tabuteemaks ja 
isegi nakatunute hinnangulist arvu peeti riigisaladuseks. Ta on korduvalt 
nõudnud Tiananmeni väljaku veresauna ametlikku uurimist ja ohvrite 
peredele hüvitise maksmist. Iga aasta 4. juuni paiku (Tiananmeni veresauna 
aastapäev) on talle määratud koduarest, kuna 2004. aastal viis ta väljakule 
lilled.

2007. aastal juhtis ta konverentsikõne kaudu Euroopa Parlamendi 
inimõiguste allkomisjoni tähelepanu miljonile inimesele, keda Hiina riiklikud 
julgeolekujõud kiusavad taga inimõiguste eest võitlemise tõttu ning kellest 
paljud on vangis, töölaagris või vaimuhaiglas. Samuti nõudis ta, et 2008. 
aasta – Pekingi olümpiamängude toimumise aasta – nimetataks Hiinas 
inimõiguste aastaks. Selle tagajärjel vahistati Hu Jia 27. detsembril 2007 
riigivõimu õõnestamise süüdistuste alusel ning 3. aprillil 2008 mõisteti ta 
kolmeks ja pooleks aastaks vangi, lisaks võeti temalt aastaks ära poliitilised 
õigused.

Kui Hu Jia nimetati 20. Sahharovi auhinna laureaadiks, avaldas riiklik 
julgeolekupolitsei nii talle kui ka tema vanematele survet, et ta sellest 
loobuks. Hu Jia võttis auhinna aga julgelt vastu, nimetades seda Hiina jaoks 
oluliseks tunnustuseks. Tema toonane naine Zeng Jinyan, kes nimetati 
ühes temaga 2007. aastal auhinna nominendiks, ütles auhinnatseremoonia 
jaoks salvestatud videos (Hu Jia ei saanud isiklikult tseremooniale tulla), 
et tegemist on suure tunnustusega Hiina inimõiguste kaitsjate jaoks sel 
pikal ja raskel teel, mille valimise eest maksavad nemad ja nende sugulased 
äärmiselt kõrget hinda.

2012. aasta juulis Euroopa Parlamendi presidendile saadetud kirjas ütles 
Hu Jia, et peab auhinda tõeliselt suureks auks ning et see on andnud talle 
julgust ja parandanud tunduvalt tema kohtlemist vanglas. Ta vabastati 2011. 
aasta juunis ning ta jäi edasi Hiinasse, et repressioone kohapeal avalikult 
kritiseerida ning mõista hukka president Xi Jinpingi valitsuse all toimuvat 
aktivistide jätkuvat mahasurumist, mida ta peab märgiks, et režiim on hirmul 
ja kardab kaotada võimu demokraatia pooldajate üha kasvavale hulgale.

Hu Jia koordineerib ka nn paljasjalgsete juristide tööd (mitteametlike 
õigusnõustajate rühm, kes kaitseb Hiina inimõiguslasi). Ta on juba hoiatanud, 
et Hiina uue terrorismivastase seaduse eelnõuga piiratakse terrorismis 
süüdistatavate õigust advokaadile – seda riigis, kus valitsuse propaganda on 
tema sõnul selline, et kui kedagi nimetatakse terroristiks, siis on vastupidise 
tõestamine niikuinii võimatu.
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2007. aastal otsustas Euroopa Parlament üksmeelselt anda Sahharovi auhinna Sudaani juristile SALIH 
MAHMOUD MOHAMED OSMANILE, kes oli enam kui 20 aasta jooksul pakkunud Sudaanis 
tasuta õigusabi alusetult kinni peetud, piinatud ja tõsiste inimõigusrikkumiste ohvriks langenud inimestele.

„Olen pärit Darfurist, sündinud Jebel Marras. Töötan juba aastaid juristina Sudaanis Darfuris. Mind on mu töö 
tõttu kinni peetud ja piinatud. Darfuri relvarühmitused on mu pereliikmeid piinanud ja küüditanud. Olen 
oma töö käigus paljude aastate vältel esindanud tuhandeid inimesi, kes on vajanud kohtus mu abi. Olen 
näinud tuhandeid piinatuid ning sadu naisi ja noori tüdrukuid, kes on langenud seksuaalvägivalla ohvriks,“ 
ütles Salih Osman oma tänukõnes Euroopa Parlamendi ees.

Ametivõimud on teda ennast mitu korda kinni pidanud, kuid ühtegi kuriteosüüdistust ei ole talle kunagi 
esitatud. Ta dokumenteeris rikkumisi, mis on aset leidnud alates sõja puhkemisest Jebel Marras 2003. aastal 
(etnilised aafriklased tõusid üles peamiselt araablastest koosneva valitsuse vastu ning süüdistasid seda 
diskrimineerimises), ning selle eest on teda tabanud ka araablaste relvarühmituste kättemaks.

Osman osaleb aktiivselt miljonite Darfuri elanike kaitsmises, kes on olnud sunnitud Darfuris jätkuvate 
lahingute tõttu kodudest lahkuma. Sealne võitlus intensiivistus 2015. aastal ning humanitaarabi vajab üle 
4 miljoni inimese. Osman rõhutab, et sõja põhjused – nende seas maa võõrandamine ja poliitiline tõrjutus 
– pole siiani lahendust leidnud ning samuti on täitmata jäänud nõudmised viia riiklikud seadused kooskõlla 
rahvusvaheliste normidega ja tagada kohtute sõltumatus.

Osman, kes oli 2005–2010 Sudaani parlamendis opositsiooni liige, toetab igati Rahvusvahelist 
Kriminaalkohut. Tema sõnul ei ole aafriklastel õiguse ja hüvituse saamiseks kuhugi pöörduda, sest Aafrikas 
puuduvad toimivad kohtusüsteemid. Osman toetab sõjakuritegudes süüdistatava Sudaani presidendi 
Omar al-Bashiri Rahvusvahelise Kriminaalkohtu alla andmist, ehkki 2015. aastal õnnestus tollel jätkuvalt 
vahistamisest kõrvale hoida.

Osman annab Darfuris endiselt tasuta õigusabi inimõiguste rikkumiste ohvritele, keda on üha rohkem. Ta 
teeb Sahharovi auhinna võrgustikuga inimõiguste edendamise alast koostööd ning astub välja piinamise ja 
karistamatuse vastu. 2016. aasta mais osales ta Euroopa Parlamendi poolt Brüsselis korraldatud konverentsil, 
millel käsitleti Sahharovi auhinna võrgustiku tegevust inimõiguste jõulisemal kaitsel.
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ALJAKSANDR MILINKEVITŠ on Valgevene opositsioonilise 
demokraatliku Vabadusliikumise juht, kellel on jätkunud julgust astuda välja 
Euroopa viimase diktatuuri vastu, nagu ütles Euroopa Parlamendi tollane 
president Josep Borrell Fontelles talle 2006. aastal Sahharovi auhinda üle 
andes.

Teadlane Aljaksandr Milinkevitš valiti 2005. aasta oktoobris ühendatud 
demokraatliku opositsiooni presidendikandidaadiks. Ta nõudis Valgevenele 
demokraatlikku tulevikku ning pakkus end välja reaalse alternatiivina 
autoritaarsele presidendile Lukašenkale, kelle valimisvõitu kritiseerisid 
tulemuste võltsimise tõttu nii Valgevene opositsioon kui ka välismaised 
instantsid. Pärast valimistulemuste vaidlustamist vahistati Milinkevitš mitmel 
eri ettekäändel, kuid talle ei esitatud ühtegi süüdistust.

Milinkevitš ei kandideerinud 2010. aasta presidendivalimistel, kuna tema 
arvates ei tehtud riigi valimisseadustesse muudatusi, mis oleksid taganud 
õiglased, vabad ja avatud valimised. Pärast valimisi – mille tulemusena 
Lukašenka jäi endiselt võimule – taunis Milinkevitš inimõiguste olukorra 
jätkuvat halvenemist Valgevenes.

Sahharovi auhinna laureaadi ja Valgevene opositsioonijuhi Milinkevitšiga 
konsulteerivad Valgevene küsimustes regulaarselt Euroopa Parlamendi 
organid ning ta on osalenud Sahharovi võrgustiku üritustel, konverentsidel 
ja avalikel aruteludel. Leedus toimunud Sahharovi auhinna võrgustiku 
arutelul, kus osalesid ka liikumise Daamid Valges esindaja Berta Soler, Leedu 
ametiasutuste esindajad ning Euroopa Parlamendi ja Leedu parlamendi 
liikmed, mõistis Milinkevitš hukka Valgevene ametivõimude tegevuse, 
millega pidevalt hirmutatakse ja alandatakse inimõiguste eest seisjaid. 
Ta toetas Valgevene tihedamat integreerimist Euroopaga ning kriitilist ja 
konstruktiivset dialoogi Valgevene ametivõimudega.

Dialoogi tähtsust rõhutas Milinkevitš ka võrgustiku avalikel aruteludel 
toimunud sõnavõttudes ja Euroopa Parlamendis aset leidnud kuulamistel. 
Ta nõuab, et EL pööraks Valgevenele rohkem tähelepanu ja aitaks selle 
elanikel võita kätte suurema vabaduse. Milinkevitš väidab, et Valgevene 
vajab majandusabi ja seda võiks kasutada mõjutusvahendina, et sundida 
Valgevenet alustama Euroopa Liiduga dialoogi, muu hulgas inimõiguste 
teemal.

Enne Valgevenes 2015. aasta oktoobris toimunud viiendaid 
presidendivalimisi pärast Nõukogude Liidu lagunemist teatas Milinkevitš, 
et Lukašenka asemele alternatiivi pakkumiseks on oluline, et valimistel 
kandideeriks kas tema ise või, veelgi parem, mõni noorem poliitik. 
Sellegipoolest otsustas Milinkevitš 2015. aasta aprillis, et ta nendel valimistel 
ei kandideeri ega toeta ka ühtegi kandidaati.
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Liikumine DAAMID VALGES ehk Damas de Blanco tekkis Kuubas 
spontaanselt 2003. aastal pärast seda, kui Kuuba nn musta kevade ajal, mil 
sealne režiim surus jõhkralt maha demokraatliku liikumise, vahistati 75 meest 
– Damas de Blanco liikmete abikaasad ja sugulased. Naised korraldasid 
meeleavaldusi ja saatsid Kuuba ametivõimudele arvukalt kirju, paludes 
vangide vabastamist, kuid ei saanud mingit vastust. Nad ei andnud siiski alla 
ja nende visa protest kandis lõpuks vilja: 2011. aastaks vabastati kõik mustal 
kevadel vangistatud mehed.

Kartmatud naised jätkasid võitlust demokraatia ja inimõiguste eest Kuubal 
– nad on ainus rühmitus, kellel on selles kommunistlikus riigis lubatud 
teatavas kindlaksmääratud piirkonnas korraldada iganädalasi meeleavaldusi. 
Naised on riietatud valgesse ning kannavad Kuubas repressioonide ohvriks 
langenud lähedaste pilte ja rahu sümbolina gladiooliõisi. Igal pühapäeval 
kõnnivad nad Havannas Miramari linnajaos püha Rita kirikus toimuvalt 
missalt tulles piki Viiendat avenüüd, trotsides vaikselt ja kindlalt ähvardusi, 
solvanguid, rünnakuid ja sagedasi vahistamisi.

2013. aastal sai liikumise esindaja võtta lõpuks isiklikult vastu Sahharovi 
auhinna, mis anti välja juba 2005. aastal. Pärast Kuuba kodanike 
reisipiirangute leevendamist lubati liikumise presidendil Berta Soleril 
ning Belkis Cantillo Ramirezel ja Laura Maria Labrada Pollánil (liikumise 
armastatud kaasasutaja, 2011. aastal surnud Laura Polláni tütar) Kuubast 
välja sõita ning esineda Euroopa Parlamendis, kes tunnustas nende julgust 
ja pühendumist inimõiguste kaitsele. Berta Soler võrdles Sahharovi auhinda 
kilbiga, mis kaitseb neid Kuubasse tagasipöördumisel.

Üsna pea pärast Sahharovi auhinna tseremooniat rajasid Daamid Valges 
koos teiste teisitimõtlejatega, kelle seas oli ka 2010. aasta laureaat Guillermo 
Fariñas, Kuubas rahvusvahelise inimõiguste platvormi.

Euroopa Parlamendi ja Sahharovi auhinna võrgustiku üritustel esindab 
liikumist Berta Soler, kes on korduvalt kutsunud ELi üles seadma kõikide 
Kuubaga sõlmitavate lepingute tingimuseks inimõiguste olukorra 
parandamise Kuubal (EL alustas Kuubaga 2014. aastal läbirääkimisi 
kahepoolse poliitilise lepingu sõlmimiseks). 2015. aastal märkisid naised, et 
nende meelest jätavad pärast USA ja Kuuba vaheliste diplomaatiliste suhete 
taastamispüüete alustamist saart külastavad USA poliitikud nad üha rohkem 
tagaplaanile.

2015. aastal kinnitati liikumise juhiks uuesti Berta Soler ning selleks korraldati 
üldhääletus, kuna mõned rühma liikmed kritiseerisid tema juhtpositsiooni.

Liikumine on Kuuba ametivõimude repressioonide, sh kinnipidamiste, 
peksmiste ja piinamiste üks sagedasemaid sihtmärke.
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Inimõiguste advokaat HAUWA IBRAHIM sündis Põhja-Nigeerias 
Hinnah’ külas moslemiperes. Kodust sai ta kaasa otsusekindlust rõhutavad 
väärtushinnangud, muu hulgas emalt päritud arusaama, et ainus viis 
vaesusest välja rabelda on hariduse kaudu. Kümneaastaselt oleks ta pidanud 
abielluma, kuid põgenes kodust tütarlaste internaatkooli, et jätkata õpinguid. 
Teadmisjanu ja õiglustunne ajendasid Ibrahimi juuraõpingutele. Temast sai 
Gombe osariigi Yamaltu/Deba piirkonna esimene naissoost advokaat ning 
tema õigusabi on ümbruskonnas väga hinnas.

Kui Nigeeria 12 põhjapoolses osariigis kuulutati 1999. aastal välja šariaat, 
tekkis probleem põhiliste inimõiguste kaitsega, eelkõige naiste puhul. 
Ibrahim võttis ette enneolematu töö: asus kaitsma naisi ja lapsi, keda 
šariaadikohtud karistasid abielurikkumise eest kividega surnuksloopimisega 
või varguse eest jäseme amputeerimisega. Ta on olnud kaitsja enam kui 
150 kohtuasjas ning seda tasuta, päästes muu hulgas Amina Lawali, Safiya 
Hussaini, Hafsatu Abubakari ja paljude teiste elu.

2010–2013 oli ta Harvard Divinity Schooli teadur ja külalisõppejõud. 2014. 
aasta mais määras Nigeeria president ta teabekogumiskomisjoni, mille 
ülesanne oli uurida Põhja-Nigeerias terrorirühmituse Boko Haram poolt 
röövitud enam kui 200 tüdruku juhtumit. Usaldusväärse ja inimväärikusele 
pühendunud inimesena on Ibrahim nõudnud nii Euroopa Parlamendilt kui 
ka USA Kongressilt, et rahvusvaheline üldsus aitaks lahendada röövitud 
tüdrukute tragöödia. Ta selgitab jätkuvalt ja avalikult, et naistevastase 
vägivalla, vaesuse ja võimaluste puudumisega on vaja põhjalikumalt tegelda, 
et piirata üha jõudu koguvat usuäärmuslust.

Oma kogemuste tõttu on ta veendunud selles, et haridus on tuleviku pant 
ning et tütarlaste harimine võrdub kogu perekonna ja seega ka kogukonna ja 
ühiskonna harimisega. 
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Ibrahim paigutas Sahharovi auhinnaga kaasnenud rahasumma 
heategevusfondi, mille eesmärk on toetada Põhja-Nigeeria laste haridust ja 
tagada neile haridustee jätkamise võimalus. Ta osaleb aktiivselt Sahharovi 
auhinna võrgustiku korraldatavas laste õiguste kampaanias, peab loenguid 
Sahharovi auhinna teemal ning osaleb Euroopa Parlamendis toimuvatel 
aruteludel, inspireerides kuulajaid oma isiklike kogemustega. 2015. aastal 
tegeles Ibrahim prints El Hassan bin Talali kutsel WANA (The West Asia 
North Africa) Instituudi raames Jordaania Hašimiidi Kuningriigis naiste 
mõjuvõimu suurendamise ja sotsiaalse õigluse küsimustega. Samuti tegeleb 
ta Jordaanias Ammanis Religioonidevaheliste Suhete Kuninglikus Instituudis 
(Royal Institute for Inter-Faith Studies) religioonidevahelise dialoogi 
küsimustega. 2016. aastal pidas ta Euroopa ülikoolidevahelise inimõiguste ja 
demokratiseerimise edendamise keskuse (EIUC) Veneetsia inimõiguste koolis 
loengu Sahharovi stipendiumiprogrammi esimestele osalejatele.



PIIRIDETA REPORTERID on Prantsusmaal asutatud 
rahvusvaheline vabaühendus, mis võitleb kõikjal maailmas teabevabaduse 
eest.

Piirideta Reporterite jaoks on sõna- ja teabevabadus maailmas kõige tähtsam 
vabadus ja igasuguse demokraatia alus. Organisatsiooni seisukoht on, et kui 
ajakirjanikud ei saaks vabalt kajastada fakte, mõista hukka kuritarvitusi ja 
hoiatada avalikkust, siis kuidas üldse oleks võimalik astuda vastu lapssõdurite 
värbamisele, kaitsta naiste õigusi ja hoida keskkonda?

Organisatsioon jälgib ja taunib teabevabaduse vastu suunatud rünnakuid 
kõikjal maailmas, võitleb tsensuuri ja teabevabadust piiravate seaduste 
vastu, toetab tagakiusatud ajakirjanikke ja nende perekondi moraalselt ja 
rahaliselt ning pakub praktilist tuge sõjakorrespondentidele, et suurendada 
nende ohutust. Tsensuurist möödahiilimiseks avaldab veebisait aeg-ajalt 
päritolumaal keelatud artikleid ja kodumaal suletud ajalehti ning toimib 
foorumina ajakirjanikele, kelle ametivõimud on oma riigis „vaigistanud“. 
Ajakirjanike tapjate ja piinajate kohtu ette toomiseks annab organisatsiooni 
võrgustik alates 2002. aastast ohvritele õigusabi ja esindab neid kohtus. Igal 
aastal antakse välja kaks auhinda: Piirideta Reporterite auhind ja Netizeni 
auhind, millega tunnustatakse blogipidajaid, ajakirjanikke ja meediat kogu 
maailmas.
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Piirideta Reporterid avaldab igal aastal ka maailma pressivabaduse indeksi. 
2015. aasta indeks hõlmas 180 riiki ning selles juhiti tähelepanu asjaolule, 
et teabevabaduse olukord on eelneva aastaga võrreldes halvenenud kogu 
maailmas. Organisatsioon hoiatab, et meediavabadus on vähenemas kõigis 
maailmajagudes, sest maailma laastavad sõjad, valitsusvälised rühmitused 
muutuvad üha ähvardavamaks ja meeleavaldused vägivaldseks ning 
majandus on endiselt kriisis. Äärmuslike näidetena mainitakse Lähis-Ida, 
Ukraina, Süüria ja Iraagi konflikte, kus eranditult kõik konfliktiosalised 
sõdivad ka hirmuärataval teaberindel, nii et meediast on saanud sihtmärk, 
ohver või koguni tumm tunnistaja. Organisatsioon märgib indeksis ära ka 
olulised tegurid, mis kahjustavad pressivabadust. Nende hulka kuuluvad 
valitsusväliste rühmituste (nt Boko Haram, ISIS) esilekerkimine, usulise 
tsensuuri poliitiline ärakasutamine, ELi liikmesriikide vahel järjest laiemalt 
haigutav lõhe ning autoritaarsete režiimide soov teavet võimalikult 
kindlamini hallata.

Sahharovi auhinna laureaadina on Piirideta Reporterid toonud kokku 
teisi laureaate ja toetanud Sahharovi auhinna võrgustiku tegevust. 
Organisatsioon osaleb aktiivselt ka Sahharovi auhinna võrgustiku 
inimõigustealases tegevuses ning muu hulgas osaleti 2015. aastal Euroopa 
Parlamendi korraldatud väljendusvabaduse kampaanias.
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VALGEVENE AJAKIRJANIKE LIIT esindab rohkem kui 
tuhandet ajakirjanikku ning selle eesmärk on kaitsta ajakirjanikke, kes 
tegutsevad äärmiselt rasketes tingimustes, langedes tihti hirmutamise, 
tagakiusamise, kriminaalsüüdistuste ja pagendamise ohvriks.

Liit loodi 1995. aastal – aasta pärast seda, kui Valgevenes tuli võimule 
diktaator Aljaksandr Lukašenka. Sellest ajast saadik on see olnud Valgevene 
peamine sõltumatute ajakirjanike ühendus. Liidu peakorter asub Minskis 
ja sellel on ka viis piirkondlikku haru. Liidu tegevuse eesmärk on tagada 
Valgevene elanikele kõige objektiivsem, tõesem, põhjalikum ja õigeaegsem 
teave, püüdes järgida kvaliteedi ja eetika põhimõtteid.

Valgevene Ajakirjanike Liit võitleb otsusekindlalt ajakirjandusvabaduse eest, 
kuigi Valgevene meediaseadus lubab võimudel liiga kriitilisena tunduvad 
meediakanalid sulgeda ja karistusseadustik sisaldab artikleid, mille kohaselt 
on kõrgemate ametnike laimamine karistatav. Välismaistel meediakanalitel 
on vaja tegutsemisluba ja riiklik julgeolekupolitsei ahistab nende kohalikke 
kaastöötajaid. Samuti kannatab sõltumatu ajakirjandus majandusliku 
diskrimineerimise all. Liit taunis õiguslike repressioonide karmistamist 2014. 
aastal, kui mitmele liikmele määrati trahv ja esitati kriminaalsüüdistus, 
sealhulgas süüdistati ühte liidu liiget riigireetmises.

Valgevene Ajakirjanike Liidu jaoks on esmatähtis võidelda 
massimeediaseaduse uue ja piiravama muudatuse vastu, mis jõustus 2015. 
aastal ning lihtsustas valitsuse jaoks veebisaitide sulgemist. Rahvusvaheliste 
ajakirjandusorganisatsioonide toel võitleb liit ka selle eest, et tühistataks 
meediaseaduse säte, mis keelab Valgevenes vabakutseliste ajakirjanike 
tegevuse. See säte on vastuolus Euroopa ajakirjandusvabaduse normidega.

2015. aastal astus organisatsiooni juhi kohalt tagasi Valgevene Ajakirjanike 
Liidu asutaja ja kauaaegne juht Žanna Litvina. Ta jätkab tegevust liidu 
juhatuse liikmena. Litvina on riigis väga tuntud ajakirjanik, kes juhtis omal 
ajal muu hulgas Vabadusraadio Minski kontorit, asutas ja juhtis lühiajaliselt 
tegutsenud erandlikku ja sõltumatut valgevenekeelset raadiojaama 
101,2 FM ning juhtis Valgevene Ajakirjanike Liitu 20 aasta jooksul alates selle 
asutamisest.

Valgevene Ajakirjanike Liit valis uueks esimeheks Andrei Bastunetsi, kes 
oli varem liidu aseesimees. Juristiharidusega Bastunetsit abistavad neli 
aseesimeest: Svetlana Kalinkina, Mihhail Jantšuk, Aljaksandr Starõkevitš 
ja Alina Suravets.

Valgevene Ajakirjanike Liit osaleb aktiivselt Sahharovi auhinna võrgustiku 
tegevuses. 2015. aastal osales liit Euroopa Parlamendi sõnavabaduse 
kampaanias ning 2016. aastal Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldatud 
konverentsil, millel käsitleti Sahharovi auhinna võrgustiku tegevust 
inimõiguste jõulisemal kaitsel.

50



2004

VALGEVENE  

AJAKIRJANIKE LIIT

51



Sahharovi auhinna andmisega 2003. aastal ÜHINENUD 
RAHVASTE ORGANISATSIOONILE tunnustas Euroopa 
Parlament ÜRO püüdlusi rahu, inimõiguste ja põhivabaduste edendamisel.

Auhinnaga tunnustati eeskätt ÜRO töötajaid, kes sageli rasketes tingimustes 
tegutsevad väsimatult rahu tagamiseks maailmas. Eraldi mälestati auhinna 
üleandmisel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste ülemvolinikku 
ja ÜRO üht silmapaistvaimat esindajat Sergio Vieira de Mellot, kes tegutses 
Kofi Annani eriesindajana Iraagis ja hukkus 2003. aastal Bagdadis ÜRO 
peakorteri vastu toimunud rünnakus.

Lisaks järjekindlatele püüetele säilitada või taastada rahu, kaitsta inimõigusi 
ja luua rahvusvahelise õigusemõistmise raamistik tegeleb Ühinenud 
Rahvaste Organisatsioon ainsa ülemaailmse organisatsioonina ka uute 
rahvusvaheliste probleemidega, mille seas on 2015. aasta järgne arengukava, 
praegune pagulaskriis, rahvusvaheline terrorism ja kliimamuutused. Kofi 
Annani sõnul võib nende probleemide ränk mõju panna „elavad surnuid 
kadestama“.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Kofi Annani tunnustati 2001. aastal 
ühiselt ka Nobeli rahupreemiaga. Ghana päritolu diplomaat Kofi Annan 
oli aastatel 1997–2006 ÜRO seitsmes peasekretär ning esimene, kes tõusis 
sellele kohale ÜRO töötajate ridadest. Ta toetas igati inimõigusi, õigusriigi 
põhimõtteid, aastatuhande arengueesmärke ja Aafrikat ning püüdis ÜROd 
üldsusele lähendada, luues sidemeid kodanikuühiskonna, erasektori ja teiste 
partneritega.

2005. aastal esitas Kofi Annan ÜRO Peaassambleele aruande pealkirjaga 
„Suuremas vabaduses“, mis sisaldas tema visiooni ÜRO terviklikust ja 
ulatuslikust reformist. Selle tulemusel loodi 2006. aasta märtsis muu hulgas 
uus inimõiguste nõukogu, mis asendab endist inimõiguste komisjoni ja mille 
eesmärk on tugevdada ÜRO struktuuri, et edendada ja kaitsta põhiõigusi 
ning tegeleda suurimate inimõiguste rikkujatega.
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Pärast seda, kui Kofi Annani teine ametiaeg ÜRO peasekretärina 2007. 
aastal lõppes, on ta olnud tegev mitmes organisatsioonis, mis keskenduvad 
nii ülemaailmsetele kui ka Aafrika küsimustele, kaasa arvatud tema enda 
asutatud Kofi Annani Sihtasutuses. Praegu juhib ta maailma arvamusliidrite 
sõltumatut rühma The Elders, mille kutsus 2007. aastal kokku Nelson 
Mandela ning mille eesmärk on edendada ühiselt rahu ja inimõigusi.
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Kuuba teisitimõtlejat OSWALDO JOSÉ PAYÁ SARDIÑAST 
(1952–2012) tuntakse eelkõige kui Varela projekti loojat. Selle kampaania 
eesmärk oli korraldada Kuubal rahvahääletus seaduste üle, millega tagatakse 
kodanikuõigused, vabad pluralistlikud valimised, kõikide poliitvangide 
vabastamine ning majandus- ja sotsiaalreformid.

Payá oli juba noorena aktiivne reformija. Fidel Castro poliitika ja ülekohtu 
kritiseerimise tõttu kiusati teda taga ja mõisteti mitmel korral süüdi. See 
ei takistanud tal 1988. aastal rajada Kristlikku Vabastusliikumist, millest sai 
Kuuba üks suuremaid opositsiooniliikumisi.

1997. aastal koostas ta ambitsioonika Varela projekti, mis sisaldab esimesi 
õiguslikke samme sõna- ja kogunemisvabaduse tagamiseks, et Kuuba 
elanikud saaksid vabana osaleda riigi poliitilises ja majanduslikus elus, 
ning kõikide poliitvangide vabastamiseks. Kuigi Payá algatatud Varela 
projekti toetasid tuhanded kuubalased, nurjas selle Kuuba ametivõimude 
vastualgatus, mis põlistas Kuuba riigi sotsialistliku olemuse ja mis võimude 
väitel olevat saanud rahvahääletusel heakskiidu. Paljud Varela projekti 
toetajad vangistati 2003. aasta nn musta kevade ajal, kuid Payá ei andnud 
alla.

2008. aastal esitas ta rahvusassambleele seaduseelnõu poliitvangide 
amnestia kohta ning 2010. aastal kutsus ellu kõigi kuubalaste foorumi (Foro 
Todos Cubanos).

Payád ei pandud küll vangi, kuid pereliikmete sõnul sai ta korduvalt 
tapmisähvardusi. Ta hukkus Kuubas 22. juulil 2012 segastel asjaoludel 
toimunud autoõnnetuses. Euroopa Parlamendi president Martin Schulz 
väljendas oma järelehüüdes veendumust, et Oswaldo Payá ideed elavad 
edasi, sest tema töö ja pühendumus on innustanud tervet põlvkonda 
Kuuba aktiviste, kes edendavad tema eeskuju järgides poliitilist vabadust ja 
inimõigusi.

Kristlik Vabastusliikumine nõuab jätkuvalt tema surma asjaolude selgitamist. 
Payá perekond ei nõustu ametliku väitega, et surma põhjustanud autoavarii 
oli õnnetusjuhtum. Tema tütar Rosa María on ÜRO Inimõiguste Nõukogult 
ja teistelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sealhulgas Euroopa 
Parlamendilt palunud oma isa surma erapooletut rahvusvahelist uurimist 
ning mõistnud hukka tagakiusamise ja ähvardused, millega perekonnale 
on survet avaldanud riikliku julgeoleku agendid. 2013. aastal kolis Payá 
perekond USAsse – nende endi sõnul ajutiselt.

2013. aastal Euroopa Parlamendis toimunud Sahharovi auhinna 
25. aastapäeva konverentsil esindas Payád tema tütar. Konverentsi 
lõppdeklaratsioonis nõuti 2002. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Oswaldo 
Payá surma asjaolude uurimist.
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IZZAT GHAZZAWI (1952–2003) oli Palestiina kirjanik ja 
intellektuaal, kes käsitles oma kirjutistes muret ja kannatusi, mida on 
põhjustanud Iisraeli okupatsioon Palestiina aladel, ning omaenda isiklikku 
tragöödiat. Ghazzawi elule vajutas pitseri tema 16aastase poja Ramy 
tapmine Iisraeli sõdurite poolt 1993. aastal. Ramy tapeti koolihoovis, kui ta 
läks appi haavatud sõbrale. Kaotusevalule vaatamata püüdis Ghazzawi alati 
saavutada kultuurilist ja poliitilist dialoogi Iisraeli rahvaga.

Ghazzawi sündis suures pagulasperes, kes oli 1948. aastal Jordani 
Läänekaldale põgenenud. 13aastaselt kirjutas ta oma esimese näidendi. 
Ta omandas magistrikraadi Briti ja Ameerika kirjanduse alal ning töötas 
õppejõuna Birzeiti ülikoolis. Ghazzawi oli Palestiina Kirjanike Liidu esimees, 
kirjutas romaane, novelle ja kirjanduskriitikat ning korraldas 1997. aastal 
esimese rahvusvahelise kirjanike konverentsi Palestiinas ja juhatas seda.

Ghazzawi oli ka Palestiina Õigluse ja Rahu Nõukogu täitevbüroo liige. 
Iisraeli ametivõimud vangistasid ja karistasid teda poliitilise tegevuse eest 
korduvalt. Tema jaoks oli seejuures kõige raskem lahusolek perekonnast, 
eriti oma kuuest lapsest. Nendega lubati tal kohtuda iga kahe nädala tagant 
30 minutit ja vaid kahe lapsega korraga.

1992. aastal Jeruusalemmas toimunud kohtumine Iisraeli kirjanikega, mida 
ta algul oli peljanud, osutus Ghazzawi jaoks pöördepunktiks. Just siis hakkas 
ta nägema oma Iisraeli kolleegides partnereid sellise tuleviku rajamisel, kus 
palestiinlased ja iisraellased on kõigil elualadel võrdsed.

Ghazzawile 2001. aastal Sahharovi auhinda üle andes avaldas Euroopa 
Parlamendi president Nicole Fontaine talle austust Iisraeli ja Palestiina rahva 
vahelise rahu ja dialoogi väsimatu edendamise eest. „Teie ind ei ole kunagi 
raugenud, hoolimata vangistusest, tsensuurist ja kõige hullemast: 16aastase 
poja Ramy korvamatust kaotusest,“ ütles Fontaine.

Euroopa Parlamendis kõneles Ghazzawi tervenemisest, mida suudame 
saavutada, kui oleme võimelised mõistma üksteise vajadusi (2).

(2) 25 aastat Sahharovi auhinda. Euroopa Parlament mõttevabaduse 
kaitsjana. Euroopa Parlamendi arhiivi- ja dokumentatsioonikeskus, 
Cardoc Journals nr 11 – november 2013, lk 112.
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Varsti pärast poja surma avaldas Ghazzawi koos Iisraeli kirjaniku Abraham B. 
Yehoshua ja Itaalia fotograafi Oliviero Toscaniga väga menukaks kujunenud 
teose „Vaenlased“, milles käsitletakse palestiinlaste ja iisraellaste suhteid.

Izzat Ghazzawi suri 4. aprillil 2003.
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1949. aastal Iisraelis sündinud NURIT PELED-ELHANAN on 
ülikooli õppejõud ja kirjanik. Tema 13aastane tütar Smadar hukkus 1997. 
aastal Lääne-Jeruusalemmas palestiinlase korraldatud enesetapurünnakus.

„Noor mees, keda olid viinud enesetapu ja mõrvani meeleheide ja rõhumine 
üksnes sel põhjusel, et ta oli palestiinlane, tappis mu väikese tütre vaid 
seepärast, et mu tütar oli iisraellane. Nad on mõlemad Iisraeli Palestiina-
okupatsiooni ohvrid. Nüüd on nende mõlema veri segunenud vere suhtes 
alati ükskõiksetel Jeruusalemma kividel,“ ütles Peled oma tütre surma kohta. 
Ta ei lubanud Iisraeli võimuesindajatel ega peaministril oma tütre matustele 
tulla.

Nurit Peledist, kelle kindralist isa Matti Peled oli endale nime teinud 
võitlusega rahu ja progressi edendamise eest, on saanud nende iisraellaste 
sümbol, kes võitlevad okupatsiooni vastu ja Palestiina vabaduse eest.

Ta peab väga oluliseks ka Iisraeli ühiskonna, eriti noorema põlvkonna 
mõtteviisi muutmist. Oma viimases teoses „Palestiina Iisraeli kooliõpikutes. 
Ideoloogia ja propaganda hariduses“ juhib ta tähelepanu Iisraeli 
kooliharidusele, mis näib kalduvat pigem rassismi kui sallivuse ja 
mitmekesisuse poole. Ta on jõuliselt kritiseerinud ka maailma liidreid, 
sealhulgas George Bushi, Tony Blairi ja Ariel Sharoni, oma riigi kodanikes 
moslemite suhtes pimeda hirmu külvamise eest.
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Nurit Peled-Elhanan on Russelli tribunali kaasalgataja. See rahvusvaheline 
rahvatribunal loodi 2009. aastal selleks, et uurida kolmandate osapoolte rolli 
ja kaassüüd rahvusvahelise õiguse rikkumistes, mida Iisrael on toime pannud 
palestiinlaste suhtes.

Ta kaitseb palestiinlaste õigusi ja kutsub üles toetama Iisraeli-vastast 
kampaaniat „Boycott, Divestment and Sanctions“ („Boikott, investeeringute 
väljaviimine ja sanktsioonid“) niikaua, kuni riik hakkab järgima rahvusvahelist 
õigust ning austama palestiinlaste õigusi.

Eriti aktiivselt kaitseb Peled Palestiina lapsi ja nende õigust haridusele. Ta on 
nende heaks jõuliselt sõna võtnud Sahharovi auhinna võrgustiku üritustel ja 
kohtumistel Euroopa Parlamendiga, sealhulgas Jeruusalemmas. Pärast 2014. 
aasta Gaza sõda pidas Peled inimõiguste allkomisjoni kuulamisel tulise ja 
emotsionaalse kõne laste olukorrast relvakonfliktides. Oma kõnes süüdistas 
ta Iisraeli holokausti korraldamises Gaza palestiinlaste vastu.

Koos Sahharovi auhinna laureaatide Salima Ghezali ja Taslima Nasreeniga 
on Peled avaldanud ka arvamuse, milles kutsutakse ELi liidreid ja esindajaid 
üles aktiivselt ja avalikult mõjutama Palestiina omavalitsust ühinema 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga.
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DOM ZACARIAS KAMWENHO on Angola Lubango 
emeriitpeapiiskop ja rahuaktivist, kellel oli keskne roll rahuprotsessis, mille 
tulemusena lõpetati 2002. aastal Angola kodusõda.

Ta sündis 1934. aastal Chimbundos, pühitseti 1961. aastal roomakatoliku 
preestriks ja 1995. aastal Lubango peapiiskopiks.

Kamwenho kuulus koos teiste kiriku- ja kodanikuühiskonna liidritega 
liikumise avangardi, millel õnnestus 1990. aastate lõpuks suurendada Angola 
elanikkonna teadlikkust vajadusest võidelda rahu ja inimõiguste eest ning 
edendada kaasavat rahvuslikku leppimist.

Ta juhtis 2000. aastal asutatud organisatsiooni Angola Kirikutevaheline 
Rahukomitee. Sellesse oikumeenilisse organisatsiooni kuulusid samuti tema 
juhitud Angola ja São Tomé Katoliku Piiskoppide Konverents ning Angola 
Evangeelne Ühendus ja Angola Kristlike Kirikute Nõukogu.

Kamwenho oli vahendaja vaenupoolte vahel, et saavutada rahu riigis, 
mida 27 aastat lõhestasid etnilistel ja ideoloogilistel põhjustel üha uuesti 
puhkevad konfliktid. Angola oli kujunenud külma sõja ajal lahinguväljaks, 
kus suured osalised olid Kuuba, Lõuna-Aafrika Vabariik, Nõukogude Liit ja 
USA. Konfliktide tagajärjel hukkus üle poole miljoni inimese ning miljonid 
inimesed olid sunnitud kodudest lahkuma, ühtlasi laastasid konfliktid Angola 
taristut ning kahjustasid rängalt riigi majandust ja institutsioone.

Sahharovi auhinna andmisega Kamwenhole 2001. aastal tunnustas Euroopa 
Parlament tema kindlat, erapooletut ja visa võitlust rahu, demokraatia 
ja inimõiguste kaitsmisel Angolas: Kamwenho kritiseeris kartmatult nii 
valitsevat Angola Vabastamise Rahvarinnet (MPLA) kui ka mässulist Angola 
Täieliku Iseseisvuse Rahvuslikku Ühendust (UNITA) ja oli nende vahel 
vahendaja, et lõpetada kodusõda, mis puhkes 1975. aastal pärast Angola 
iseseisvumist Portugali võimu alt.

2002. aastal alanud relvarahu ja sellele järgnenud rahukõnelusi peetakse 
suuresti Kamwenho ning teiste usu- ja kodanikuühiskonna liidrite teeneks. 
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2003. aastal lahkus peapiiskop Kamwenho Angola ja São Tomé Katoliku 
Piiskoppide Konverentsi juhataja kohalt, kuid töötas diötseesi ja Angola 
Oikumeenilise Rahukomitee kaudu aktiivselt edasi demokraatia teostamise, 
põhivabaduste ja inimõiguste järgimise, õigusriikluse ning kestva rahvusliku 
leppimise heaks.

2009. aastal jõudis Kamwenho pensioniikka ja 75 aasta vanuselt sai 
temast emeriitpeapiiskop. Ta jätkab tööd oma kogukonnas, tegeledes 
korruptsiooni ja eetiliste väärtuste puudumisega seotud küsimuste ning 
muude sõjapärandist tulenevate probleemidega. Samuti osaleb ta Sahharovi 
auhinna võrgustiku konverentsidel.



¡BASTA YA! oli Hispaanias Baskimaal loodud terrorismi ja poliitilise 
vägivalla vastane kodanikualgatus, millele panid 1999. aastal aluse 
intellektuaalid, inimõiguslased ja poliitilised aktivistid, ametiühingute 
liikmed ja teised kodanikuühiskonna esindajad.

Kodanikualgatus ¡BASTA YA!, mille nimi tähendab tõlkes „Aitab juba!“, loodi 
vastukaaluks Baski terrorirühmituse ETA tegudele ning ohule, mida ETA ja 
mõõdukamad, kuid üha natsionalistlikumad ja ksenofoobsemad ühendused 
kujutasid endast eelkõige n-ö mittenatsionalistlike kodanike põhilistele 
kodanikuvabadustele ja inimõigustele.

¡BASTA YA! liikmed olid maailmavaatelt üksteisest väga erinevad, kuid 
kõigi nende eesmärk oli seista vastu igasugusele terrorismile, toetada kõiki 
terrorismi ja poliitilise vägivalla ohvreid ning kaitsta õigusriiki, Hispaania 
põhiseadust ja Baskimaa autonoomset staatust.

1999. ja 2000. aastal toetas algatust ¡BASTA YA! kogu riigis enneolematu 
hulk inimesi, kuna ETA-vastane üleriigiline meelepaha kasvas. Rühmitus oli 
selleks ajaks Hispaania eri osades tapnud sadu inimesi ning Baskimaal olid 
tuhanded inimesed langenud ETA hirmutamise, väljapressimise, šantaaži 
ning rünnakute, sealhulgas perekonna- ja varavastaste rünnakute ohvriks.

Liikumine vastustas igasugust natsionalismi ja kritiseeris ka Baskimaa 
ametivõime natsionalistliku poliitika ja retoorika pärast. Kahe suure 
meeleavaldusega tõi ¡BASTA YA! 2000. aastal San Sebastiáni tänavatele 
tuhandeid inimesi, kes nõudsid asjakohast poliitikat terrorismi 
mahasurumiseks ja põhiseaduse järgimist.

Samal aastal tunnustas Euroopa Parlament algatust ¡BASTA YA! aktiivse 
tegevuse eest inimõiguste, demokraatia ja sallivuse edendamisel Baskimaal. 
Liikumist ¡BASTA YA! ei tunnustatud Sahharovi auhinnaga mitte üksnes tema 
töö eest, vaid ka selle eest, et Baskimaa terrorismiprobleemi hakati käsitama 
kogu Euroopa, mitte ainult Hispaania probleemina. ¡BASTA YA! pälvis 
rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide toetuse ning mitu riiki lisas ETA 
terrorirühmituste loetellu.

Viimastel aastatel on ¡BASTA YA! muutunud, kuna olukord Hispaanias ei ole 
enam sama: 2011. aastal teatas ETA, et lõpetab relvategevuse täielikult. 
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Algatuse ¡BASTA YA! juhid, sealhulgas kõneisik Fernando Savater, kes 
esindas algatust Euroopa Parlamendis ja Sahharovi auhinna võrgustiku 
konverentsidel, asutasid 2007. aastal partei Edu ja Demokraatia Liit 
(Unión Progreso y Democracia), mille platvorm tugines Hispaania ühtsuse 
toetamisele. 

Partei on praegu esindatud ka Euroopa Parlamendis. ¡BASTA YA! liikmed 
usuvad, et algatuse ideed ja vaim elavad edasi võitluses inimõiguste eest, 
mida nüüd juhivad teised inimesed.
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XANANA GUSMÃO (3), keda kutsutakse ka Timori Mandelaks, 
juhtis Ida-Timori võitlust vabaduse ja enesemääramise eest. Ta oli Ida-Timori, 
21. sajandil sündinud esimese riigi esimene president ja hilisem peaminister.

Gusmão poliitiline karjäär algas ajal, kui Ida-Timoril tekkis väljavaade 
vabaneda Portugali koloniaalvõimust. Iseseisva Timor-Leste Demokraatliku 
Vabariigi (4) saavutamise eest tuli siiski võidelda rohkem kui kaks 
aastakümmet, sest vaid mõni päev pärast iseseisvuse väljakuulutamist 
Portugali ühepoolse tagasitõmbumise järel 1975. aastal tungisid Ida-
Timorisse Indoneesia relvajõud ja surusid sealse vastupanu jõuga maha. 
Sissetungile järgnenud vägivallas hukkus hinnangute kohaselt 200 000 
inimest, kuid ei murdnud rahva võitlustahet.

Hüüdnimega Kay Rala tuntud Gusmão ühines Ida-Timori Iseseisvuse 
Revolutsioonilise Rindega (FRETILIN), mille esimene üleriigiline kongress valis 
Gusmão vastupanuliikumise juhiks ja Ida-Timori Rahvusliku Vabastusarmee 
(FALINTIL) ülemjuhatajaks.

Vastupanuliikumise juhina töötas Gusmão välja rahvusliku ühtsuse poliitika ja 
viis seda ellu. Selle eduka poliitika tulemusena moodustati Timori Vastupanu 
Rahvusnõukogu (CNRT), mille raames Gusmãol õnnestus ühendada eri 
poliitilised ja ühiskondlikud rühmitused.

Indoneesia relvajõud vangistasid Gusmão 1992. aastal, aasta pärast nende 
korraldatud massimõrva, milles tapeti rohkem kui 250 Dilis toimunud 
mälestusrongkäigus osalenud inimest. Massimõrv juhtis lõpuks ka maailma 
tähelepanu Ida-Timori olukorrale. Separatismis süüdistatuna viibis Gusmão 
vangistuses Indoneesias, kus ta õppis Indoneesia ametlikku keelt (Bahasa 
Indonesia), inglise keelt ja õigusteadust. Ta kirjutas ka luuletusi ja maalis pilte, 
mille müügist rahastati vastupanuliikumist, mida ta endiselt juhtis.

Koos CNRT asepresidendi José Ramos-Hortaga püüdis Xanana Gusmão leida 
konfliktile rahumeelset lahendust ning koostas rahukava, mis hõlmas ÜRO 
järelevalve all rahvahääletuse läbiviimist Ida-Timori tuleviku üle. Vanglas 
külastasid teda Lõuna-Aafrika Vabariigi president Nelson Mandela ning ÜRO 
ja USA esindajad, kuna püüetes lõpetada sõda Indoneesiaga oli Gusmão 
endiselt ülimalt oluline isik.

Kui Euroopa Parlament andis Gusmãole 1999. aastal Sahharovi auhinna, 
tunnustades teda Timori vastupanuliikumise juhi ja oma rahva 
vabadusvõitluse sümbolina, oli Gusmão tugeva rahvusvahelise surve 
tulemusel äsja vanglast vabastatud. Ta oli ära kandnud seitse aastat oma 
20aastasest karistusajast.

Kui Gusmão vabastati – peatselt pärast 30. augustil 1999 ÜRO egiidi all 
toimunud rahvahääletust, millel 80% Ida-Timori elanikkonnast toetas 
iseseisvust ning mis kuulutas seega Indoneesia okupatsiooni lõppu ja ÜRO 
juhitava üleminekuprotsessi algust –, lubas ta teha kõik, mis tema võimuses, 
et tuua Ida-Timorile ja oma rahvale rahu.

(3) Xanana Gusmão (varem Jose 
Alexandre Gusmão) muutis oma 
nime ametlikult Kay Rala Xanana 
Gusmãoks. Kay Rala oli tema 
hüüdnimi Ida-Timori vabaduse 
ja enesemääramise eest peetud 
relvavõitluse ajal ning Xananaks 
hüüti teda noorukina.

(4) Ida-Timor kannab 2002. aastast 
Timor-Leste nime.
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Gusmão võitis ülivõimsalt Ida-Timori esimesed vabad presidendivalimised 
2002. aasta aprillis. 20. mail 2002 kuulutas tollane ÜRO peasekretär Kofi 
Annan ametlikult välja Timor-Leste Demokraatliku Vabariigi iseseisvuse. 
Gusmão oli kuni 2007. aasta maini riigi president. 2008. aastal, peaministrina, 
pääses ta eluga atentaadikatsest. 2015. aasta veebruaris astus ta ametist 
tagasi, et teha ruumi nooremale põlvkonnale. Praegu on ta planeerimis- ja 
strateegiliste investeeringute minister.

Ta on teinud koostööd Euroopa Parlamendiga, osaledes Sahharovi auhinna 
võrgustiku tegevuses.



IBRAHIM RUGOVA (1944–2006) oli kirjanik, haritlane ja poliitik, 
kes võitles rahumeelselt Kosovo etniliste albaanlaste iseseisvuse eest. Ta oli 
Kosovo esimene president.

Kosovos (tollases Jugoslaavias) Cërcës sündinud Rugova õppis Prištinas ja 
Sorbonne’is. Ta õpetas kirjandust, andis välja kümme raamatut ja juhtis 
ka Kosovo kirjanike liitu, millel oli keskne roll albaanlaste üha kasvavas 
vastupanus Serbia ülemvõimule Kosovos. 1989. aastal asutas Rugova Kosovo 
Demokraatliku Liiga – esimese poliitilise partei, mis otseselt vastustas 
kommunistlikku korda. Samal aastal tühistas Serbia president Slobodan 
Milošević Kosovo autonoomse piirkonna staatuse ja kehtestas seal Serbia 
võimu. Vaatamata kasvavale survele juhtis Rugova poliitilist liikumist, 
mis kuulutas omaalgatuslikult välja Kosovo Vabariigi. Kui ta 1992. aastal 
presidendiks valiti, tunnustas seda vabariiki üksnes Albaania. Järgnevatele 
Serbia repressioonidele vaatamata rajas ta Serbia süsteemi kõrvale Kosovo 
albaanlastele mõeldud haridus-, haiglate ja maksusüsteemi.

Rugova, pehmete maneeridega poliitik, kes kandis alati siidsalli, kehastas 
1990. aastatel Belgradi režiimi vastase Kosovo albaanlaste opositsiooni 
mõõdukat ja intellektuaalset poolt. 1998. aastal valiti ta teist korda 
presidendiks, kuigi Serbia üksuste ja albaanlaste partisaniliikumise ehk 
Kosovo Vabastusarmee vaheline relvavõitlus ägenes, vallandades Jugoslaavia 
sõjaväe ulatusliku rünnaku.

Euroopa Parlament avaldas talle 1998. aastal Sahharovi auhinna andmisega 
austust kui inimesele, kes järgis järjekindlalt vägivallale rahumeelse 
vastupanu põhimõtet. Auhinda vastu võttes ütles Rugova: „See auhind 
tähendab minu ja kõigi Kosovo inimeste jaoks meie rahumeelse võitluse ja 
ohvrite tunnustamist.“

Rugova jäi kindlaks põhimõttele osutada Serbia režiimile vägivallata 
vastupanu, olles samal ajal alati valmis alustama Belgradiga kõnelusi. Sellega 
läks ta vastuollu oma peamise poliitilise rivaali Adem Demaçiga, kes pooldas 
rahvuskesksemat joont. Balkani maade Gandhiks kutsutud Rugova püüdis 
võita maailma üldsuse toetust ja nõudis Kosovole rahvusvahelist kaitset.
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Kosovo läbirääkimisdelegatsiooni juhina kirjutas Rugova 18. märtsil 1999 
alla rahvusvahelise vahendustegevuse tulemusena sõlmitud Rambouillet’ 
rahulepingule. Kuna Belgrad keeldus seda heaks kiitmast, alustas NATO 
pommirünnakuid. Kui Kosovo läks ÜRO valitsemise alla, naasis 1999. aastal 
lühiajaliselt Itaalias viibinud Rugova Kosovo poliitikasse ja jagas võimu 
Kosovo Vabastusarmee liidritega, kes olid nüüd demokraatliku partei 
eesotsas. 2002. aastal valiti Rugova uuesti presidendiks ja ta oli ametis kuni 
surmani. Ta suri kopsuvähki 2006. aastal, vaid mõni päev enne läbirääkimiste 
algust Kosovo lõpliku staatuse üle.

Paljude jaoks on ta Kosovo riigi isa.
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SALIMA GHEZALI on Alžeeria ajakirjanik, kirjanik ning naiste 
õiguste ja demokraatia eest võitleja. Tema julge patsifistlik hoiak Alžeeria 
kodusõja ajal sattus nii valitsuse kui ka islamistide kriitika alla ning Alžeeria 
ametivõimud sulgesid nädalalehe La Nation, mille peatoimetaja ta oli.

Ghezali, kes praegu on naiste emantsipeerumist taotleva ühenduse 
president, alustas 1980. aastatel tegevust Alžeeria naisliikumises ning 
oli liikumise Euroopa ja Magribi Naised asutaja ja tema enda asutatud 
naisteajakirja NYSSA peatoimetaja.

Alustanud õpetajana, sai temast seejärel ajakirjanik ning 1994. aastal 
prantsuskeelse La Nationi peatoimetaja, mis oli enim loetud nädalaleht 
Alžeerias. La Nation oli kuni sulgemiseni 1996. aastal ainus ajaleht, milles 
kritiseeriti nii valitsust kui ka islamirühmitusi ning nõuti Alžeeria kodusõja 
kõigilt osalistelt poliitilist dialoogi ning inimõiguste ja sõnavabaduse 
järgimist. 11 aastat kestnud kodusõda algas 1991. aastal, kui esimesed 
mitmeparteilised valimised pärast Alžeeria iseseisvumist ära jäeti, kartes 
islamistide võitu. Sõjas kaotasid elu kümned tuhanded inimesed.

Kui Euroopa Parlament teda 1997. aastal sõnavabaduse julge kaitsmise 
ja naiste õiguste edendamise eest tunnustas, kuulus Ghezali Alžeeria 
inimõiguslaste ühendusse, „mis näis väike ja nõrk“. Sahharovi auhinda vastu 
võttes juhtis Ghezali tähelepanu Alžeerias pärast aastaid kestnud sõda 
valitsevale raskele olukorrale, kus miljonid mehed, naised ja lapsed elasid 
hirmus, kuna „kahekordse hirmuvalitsuse tõttu puudus neil kõige esimene 
vabadus – vabadus elada“.

Ghezali jätkas La Nationi avaldamist veebis 2011. aastal, kui Alžeeria 
naaberriike raputasid araabia kevade ülestõusud. Ta kirjutas: „Me ei saa 
jääda ükskõikseks oma vabaduse ja väärikuse eest võitlevate araabia 
noorte liikumise suhtes. Me ei saa jääda ükskõikseks oma riigis toimuva 
suhtes. Tahame, et Alžeeria inimesed oleksid õnnelikud, sest nad väärivad 
seda. Vajame tugevaid institutsioone, paremaid inimressursse tõelises 
demokraatias ja õigusriiki.“ 
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Alates 2000. aastast on Ghezali olnud poliitikas tegev partei Sotsialistlike 
Jõudude Rinne (Front des Forces Socialistes, FFS) liikmena ja FFSi kauaaegse 
juhi Hocine Aït Ahmedi nõunikuna. Koos Sahharovi auhinna laureaatide 
Nurit Peledi ja Taslima Nasreeniga on Ghezali avaldanud ka arvamuse, milles 
kutsutakse ELi liidreid ja esindajaid üles aktiivselt ja avalikult mõjutama 
Palestiina omavalitsust ühinema Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga.

Salima Ghezali teeb Euroopa Parlamendi ja Sahharovi auhinna võrgustikuga 
koostööd inimõiguste ja eelkõige sõnavabaduse kaitse valdkonnas.
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Hiina demokraatliku liikumise loojana tuntud WEI JINGSHENG elab 
paguluses, kuid jätkab Hiina kommunistliku režiimi vastase opositsiooni 
aktiivset juhtimist.

Wei on kirjutanud raamatu „Julgus olla sõltumatu. Kirjad vanglast ja teised 
kirjutised“. Raamat koosneb vanglas algselt tualettpaberile kirjutatud 
artiklitest ja on nüüdseks avaldatud enam kui kümnes keeles.
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Wei mõisteti kahel korral kokku 29 aastaks vangi. Ta kandis enam kui 
18 aastat karistust demokraatiat toetava tegevuse ja kirjutiste eest, mille 
hulgas oli ka 1978. aasta murranguline essee „Viies moderniseerimine: 
demokraatia“. Kõigepealt avaldati see allkirjastatud müürilehena Pekingi nn 
demokraatiamüüril, millel töölised, kunstnikud ja intellektuaalid väljendasid 
sõnavabadust. Wei essee tekitas sensatsiooni, sest ta ründas selles avalikult 
kommunistide nn rahvademokraatlikku diktatuuri ning julges avaldada ka 
oma nime ja kontaktandmed.

Tema asutatud ja toimetatud põrandaaluses ajakirjas Uurimused avaldas 
ta 1979. aastal artikli „Demokraatia või uus diktatuur?“, milles nimetas 
kommunistliku partei tollast juhti Deng Xiaopingi uueks diktaatoriks. Mõni 
päev hiljem Wei vahistati ja mõisteti kontrrevolutsioonilise tegevuse eest 
15 aastaks vangi. Ta istus surmamõistetute kongis, seejärel üksikkongis ning 
oli hiljem range režiimiga töölaagris. Ta vabastati 1993. aastal seetõttu, et 
Hiina taotles 2000. aasta olümpiamängude korraldamise õigust.

Kuus kuud hiljem vahistati Wei teistkordselt, mõisteti süüdi 
kontrrevolutsioonilises tegevuses ja teda karistati 14aastase vangistusega.

Sahharovi auhinna saamise ajal 1996. aastal oli ta endiselt vangis. 1997. aastal 
vabastati Wei tugeva rahvusvahelise surve tulemusena ja saadeti kohe 
Hiinast välja USAsse. Surveavaldajate hulgas oli ka tollane USA president 
Bill Clinton. Wei sõnul teda ei vabastatud, vaid talle mõisteti karistuseks 
pagendus. Praegu juhib ta Washingtonist Wei Jingshengi Fondi, Välis-Hiina 
Demokraatlikku Koalitsiooni ja Aasia Demokraatia Allianssi ning astub 
jätkuvalt aktiivselt ja jõuliselt välja demokraatia ja inimõiguste kaitseks 
Hiinas.

Ta on aktiivselt osalenud Sahharovi auhinna võrgustiku konverentsidel, 
nõudes Euroopa Liidu ja rahvusvahelist toetust vangistatud inimõiguslaste 
vabastamiseks Hiinas.
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LEYLA ZANA valiti 1991. aastal esimese kurdi rahvusest naisena 
Türgi parlamenti. Hiljem oli ta aktiivse kurdimeelse poliitilise tegevuse eest 
rohkem kui kümme aastat vangis. 2015. aasta juunis tegi ta taas ajalugu, 
pääsedes Türgi parlamenti esimese kurdide huve kaitsva partei liikmena. 
Partei valimisprogrammis nõuti rahu ning vähemuste kaasamist.

1961. aastal sündinud Zana käis algkoolis ainult poolteist aastat, kuna 
traditsiooniliste vaadetega isa ei lubanud rohkem. 14aastaselt abiellus ta 
endast 20 aastat vanema Mehdi Zanaga, kellest sai Diyarbakiri linnapea 
ning 1980. aastatel sõjaväevalitsuse ajal poliitvang. Ka Leyla Zana vangistati 
kaheks kuuks, kuna ta juhtis meeleavaldust, milles osalesid vangide 
pereliikmed, kellel keelati külastada oma sugulasi vanglas. Samal ajal õppis 
ta türgi keelt, mida kasutas ka oma abikaasa külastamisel vanglas, sest kurdi 
keele rääkimise eest karistasid julgeolekujõud peksuga. 23aastaselt läks 
Zana kooli ning lõpetas kolme aastaga alg- ja keskkooli, tõustes seejärel 
tahtmatult liidrirolli.

Ülekaaluka valimistulemusega Türgi parlamendi liikmeks saades ütles ta 
1991. aastal, kui kurdikeelne avalik esinemine oli veel kuritegu, ametivande 
andmise tseremoonial kurdi keeles: „Annan selle vande türgi ja kurdi 
rahvaste vendluse nimel.“ Selle eest võeti Leyla Zanalt parlamendiliikme 
puutumatus ning ta mõisteti 1994. aastal 15 aastaks vangi riigireetmise 
ja relvavõitlust pidavasse Kurdistani Töölisparteisse (PKK) kuulumise eest. 
Süüdimõistmisel kinnitas Zana: „Ma ei nõustu ühegi süüdistusega. Kui need 
vastaksid tõele, siis võtaksin nende eest vastutuse, kas või oma elu hinnaga. 
Olen kaitsenud demokraatiat, inimõigusi ja rahvastevahelist vendlust 
ning teen seda, niikaua kuni elan.“ Euroopa Parlament valis ta 1995. aastal 
Sahharovi auhinna laureaadiks, sest ta kehastab rahumeelset võitlust kurdide 
inimõiguste ja väärikuse eest.

2004. aastal sai Zana lõpuks isiklikult esineda Euroopa Parlamendi ees. Ta 
oli vanglast pääsenud menetlusvea tõttu pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu 
otsust ja rahvusvahelist survet.

Pärast seda on Zana vastu algatatud mitu kohtuasja, kuid ta ei ole rohkem 
vangistuses viibinud. 2014. aastal leidis ülemkohus, et tõendid Zana 
väidetava kuulumise kohta PKKsse ei ole usaldusväärsed.

2009. aastal keelati tal viieks aastaks mis tahes parteiga liitumine, kuid ta 
osutus 2011. aastal üksikkandidaadina uuesti valituks. Kui keeld 2014. aastal 
lõppes, ühines ta Demokraatliku Rahvaparteiga (HDP), millest sai 2015. 
aasta juuni valimistel esimene kurdide huve esindav erakond, mis ületas 
parlamenti pääsemiseks vajaliku 10% künnise.
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Zana osales aktiivselt rahuläbirääkimistel, mille tulemusena esitas PKK juht 
Abdullah Öcalan 2013. aastal, pärast kolm aastakümmet kestnud konflikti, 
oma parteile ajaloolise üleskutse minna relvastatud vastupanult üle 
demokraatlikule poliitilisele võitlusele. Kui relvarahu enne 2015. aasta uusi 
valimisi katkes, nõudis Zana tungivalt verevalamise peatamist.
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Populaarne Bangladeshi kirjanik TASLIMA NASREEN on elanud 
alates 1994. aastast pagenduses usuäärmuslaste eest oma kirjutiste ja 
ilmalike vaadete tõttu.

1962. aastal Bangladeshis sündinud Taslima Nasreen alustas kirjutamist 
13aastaselt. Ta kritiseerib jätkuvalt teravalt naiste rõhumist ja religiooni, 
hoolimata sundpagulusest ja mitmest fatwā’st, millega nõutakse tema 
surma. Ta on auhinnatud kirjanik, kelle teoseid on tõlgitud 30 keelde.

Nasreen õppis arstiteadust ja töötas Bangladeshis günekoloogina. Pärast 
„Lajja“ avaldamist 1993. aastal langes ta islamiäärmuslaste kriitika alla ja 
sajad tuhanded inimesed avaldasid tema raamatute vastu meelt. Ta varjas 
ennast kaks kuud ja põgenes 1994. aasta lõpus Rootsi. Eksiilis loobus ta 
arstiametist, keskendudes ilmaliku humanisti ja inimõiguste aktivistina 
kirjutamisele. Mitu Taslima Nasreeni raamatut on Bangladeshis keelatud ning 
ta ise ei tohi Bengalisse minna. Kolkata vaimulike välja antud fatwā tõttu oli 
ta 2011. aastal sunnitud lahkuma ka India idaosas asuvast Lääne-Bengalist, 
mida ta peab oma teiseks koduks.

Kui Nasreen sai 1994. aastal Sahharovi auhinna, oli ta juba Euroopas 
varjupaika taotlenud, elades Prantsusmaal ja Rootsis. Auhinna vastuvõtmisel 
ütles ta oma tänukõnes, et tuleb maailmast, kus sotsiaalsed pinged ja 
inimeste raskused on talumatud, ning et kirjanikuna ei saa ta sulgeda silmi 
igapäevaste kannatuste ja nälja ees.

Igasuguse usuäärmusluse vastasena on Nasreen teinud Euroopa Parlamendi 
ja Sahharovi auhinna võrgustikuga koostööd sõna- ja usuvabaduse 
valdkonnas ning tungivalt taotlenud Bangladeshi ilmalike liikumiste 
toetamist, et astuda vastu islamifundamentalismi tõusule. 
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Koos Sahharovi auhinna laureaatide Nurit Peledi ja Salima Ghezaliga on 
Nasreen avaldanud ka arvamuse, milles kutsutakse ELi liidreid ja esindajaid 
üles aktiivselt ja avalikult mõjutama Palestiina omavalitsust ühinema 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga.

Pärast Pariisis toimunud Charlie Hebdo rünnakut kirjutas Nasreen 2015. aastal 
avalikult vajadusest islamit reformida ja kaasajastada. Ta märkis, et „ainuüksi 
sõnavabaduse põhimõtetest ei piisa. On vaja teada, milline fraas paneb 
terroristid tegutsema ja mõjutab neid relvi haarama. Tuleb lõpetada 
lastele irratsionaalse usuga ideoloogilise ajupesu tegemine nii kodus kui 
ka medresedes või mošeedes.“ 2016. aastal osales ta Euroopa Parlamendi 
korraldatud konverentsil, millel käsitleti Sahharovi auhinna võrgustiku 
tegevust inimõiguste jõulisemal kaitsel.
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OSLOBOĐENJE (Vabastamine) on Bosnia päevaleht. Jugoslaavia sõja 
ajal aastatel 1992–1996 oli see Sarajevos piiramisrõngasse jäänud elanike 
jaoks elutähtis väljaanne. Kogu piiramise kestel jäi leht ilmumata vaid ühel 
päeval.

Oslobođenje toimetuses töötas nii bosniakke, Bosnia serblasi kui ka Bosnia 
horvaate. Mitte keegi neist ei lahkunud sõja puhkedes lehe toimetusest, 
ehkki oleks võinud seda teha. Nad jäid kohale ning töötasid oma linna ja riigi 
ühtsuse ning paljurahvuselisuse säilitamise nimel, kummutades Suur-Serbia 
propaganda, mis väitis, et serblased, horvaadid ja moslemid ei saa elada 
rahulikult koos.

Sõja lõpuks oli igapäevaselt eluga riskinud 75 vaprast ajakirjanikust viis 
saanud surma ja 25 haavata. Kõik elasid läbi isiklikke tragöödiaid ja kaotasid 
oma lähedasi ning olid päevast päeva nähtud tapatööst traumeeritud.

Oslobođenje toimetuse ruumid, mis asusid Sarajevo ühes ohtlikumas 
lahingupiirkonnas, purustati täielikult. Toimetuse töötajad kolisid 
pommivarjendisse, tegid vanadest Lada mootoritest elektrigeneraatorid ja 
tulid iga päev tööle üle nn snaiprite puiestee, kusjuures püssimehed olid nii 
lähedal, et oli kuulda nende juttu ja laulu.

„Meie pingutused olid suunatud surma vastu ning Bosnia ja Hertsegoviina 
jagamise või koguni kaardilt minema pühkimise vastu,“ ütles üks lehe 
tollaseid toimetajaid Zlatko Disdarević.

Oslobođenje muutus vastupanu sümboliks. Kui autojuhid pidasid lehe 
levitamist liiga ohtlikuks, tegid ajakirjanikud seda ise. Kui Oslobođenje 
levivõrgustik – 700 lehekioskit üle Bosnia – maha põletati, lõigati 
uudisteveerud tükkideks, faksiti ja kleebiti uuesti kokku, et teiste purustatud 
linnade, nagu Mostari elanikud saaksid neid lugeda.

1993. aastal nimetas ajakiri World Press Review Oslobođenje toimetuse 
töötajad rahvusvahelisteks aasta toimetajateks (International Editors of the 
Year) vapruse ja visaduse ning ajakirjanduse põhimõtetele pühendumise 
eest. Lisaks sellele pälvisid nad veel mitu ajakirjandusauhinda.

2006. aastal ostsid Sarajevo kaks suurimat ettevõtet ajalehe ära. Lehe 
praegusel veebisaidil öeldakse, et kuigi toimetus on põhjalikult muutunud, 
seistakse endiselt kindlalt õigluse ja vabaduse eest.

Sahharovi auhinna võrgustiku konverentsidel, kaasa arvatud viimatisel 
konverentsil 2016. aasta mais esindas Oslobođenjet toimetaja Vildana 
Selimbegović. Ta on üks sõjaaegsetest toimetuse töötajatest, kes vaatamata 
sõja jäetud jälgedele jätkab tööd endise pühendumusega.

76



1993

OSLOBOĐENJE



Liikumine LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO (Mai Väljaku 
Emad) kasvas välja kadunuks jäänud laste tagaotsimisest nende emade 
poolt Argentina nn räpase sõja ajal (1976–1983), kui sõjaväeline režiim röövis, 
piinas ja tappis tuhandeid poliitilisi vastaseid ning varastas vangistatud 
naiste lapsi, kustutades ohvrite jäljed.

Mai Väljaku Emad, valdavalt poliitikakauged koduperenaised, julgesid meelt 
avaldada juba diktatuuri kõrgajal. Pärast režiimi kokkuvarisemist anti nende 
tegevuse tulemusena kohtu alla hirmutegudes osalenud sõjaväelasi, kellest 
sadu on süüdi mõistetud. Liikumine sai alguse 30. aprillil 1977, kui 14 ema 
korraldas Mai väljakul (Plaza de Mayo) presidendipalee Casa Rosada ees 
esimese meeleavalduse. Kui neile anti käsk laiali minna, hakkasid vaprad 
emad paarides üksteise käevangus väljakul aeglaselt kõndima. Igal nädalal 
ühines meeleavaldustega järjest rohkem emasid, samas kui aina enam jäi 
kadunuks vasakpoolseid aktiviste ja nendega koostöö tegemises süüdistatud 
inimesi.

Sümboolse tähendusega valgeid kaelarätte ning oma kadunud laste fotosid 
ja nimesid kandvad emad, kes nõudsid oma lapsi tagasi, hakkasid pälvima 
rahvusvahelist tähelepanu. Liikumise peatamiseks tappis režiim kolm selle 
asutajat. 1977. aasta detsembris rööviti Azucena Villaflor de Vincenti, Mary 
Ponce de Bianco ja Esther Ballestrino de Careaga, neid piinati ja seejärel visati 
nad lennukist alla. Teisi Mai Väljaku Emasid peksti ja peeti kinni, kuid nad 
jätkasid rahumeelset vastupanu. Massilised inimõiguste rikkumised, kiiresti 
langev majandus ja Falklandi sõja kaotamine tõi 1983. aastal sõjaväelisele 
režiimile lõpu ning Mai Väljaku Emad keskendusid õigluse nõudmisele.

Liikumine Las Madres de Plaza de Mayo jagunes 1986. aastal kaheks. Selle 
asutajaliikmed jagunesid rühmituseks Línea Fundadora (Asutajarinne), mis 
keskendus seadusandlusele ja säilmete leidmisele, ning radikaalsemaks ja 
poliitilisemaks rühmituseks Asociación (Ühendus), mis keeldus laste surmasid 
tunnistamast, kuni kõiki süüdlasi ei ole võetud vastutusele.

Asociación seisis tuliselt vastu kohtuprotsesside lõpetamisele diktatuuri 
ajal toime pandud õigusrikkumiste üle. 1992. aastal tunnustas Euroopa 
Parlament liikumist Las Madres de Plaza de Mayo Sahharovi auhinnaga.

Hebe de Bonafini, kes valiti 1979. aastal veel jagunemata liikumise juhiks 
ja kes on siiani Asociacióni eesotsas, võttis Sahharovi auhinna vastu nende 
emade laste nimel, „kes võitlesid esimesena vabaduse eest“. Auhinnaraha 
kasutas liikumine selleks, et rahastada mitmesuguseid ühiskondlikke 
algatusi, sealhulgas rahvaülikooli Universidad Popular Madres de Plaza de 
Mayo. 2008. aastal osales Hebe de Bonafini Sahharovi auhinna võrgustiku 
asutamiskonverentsil.

Emad jätkavad neljapäevaseid meeleavaldusi Mai väljakul koos hulga 
toetajatega seni, kuni küsimused kadunud laste saatuse kohta saavad 
vastuse.

78



1992

LAS MADRES  

DE PLAZA  

DE MAYO



ADEM DEMAÇI sümboliseerib võitlust Kosovo iseseisvuse eest. Ta 
oli pikka aega Kosovo poliitika üks juhte, enne seda aga poliitvang, kes veetis 
vanglas kokku 28 aastat selle eest, et ta võttis sõna etniliste albaanlaste 
ebaõiglase kohtlemise vastu ja kritiseeris kommunistlikku korda Jugoslaavia 
diktaatori Josip Broz Tito ajal.

Demaçi on 1936. aastal Kosovos Prištinas sündinud kirjanik. Oma esimesed 
lühijutud avaldas ta juba keskkoolis. Ta õppis kirjandust, õigusteadust ja 
pedagoogikat ning avaldas aastatel 1953–1958 ligikaudu 20 lühijuttu ja 
romaani „Verejanulised“, milles vaatles veritasu Kosovos ja Albaanias ning mis 
tõi talle kirjanikukuulsuse. 1958. aastal vahistati ta oma teoste tõttu esimest 
korda. Suure osa oma elust kuni 1990. aastani viibis Demaçi vangis, kuna ta 
astus välja Kosovo albaanlaste põhiõiguste eest ja rääkis kibedat tõde kahe 
miljoni Kosovo albaanlase rõhumise kohta serblaste poolt. Inimõiguslased 
tunnustasid teda kui meelsusvangi ja teda hakati kutsuma Balkani maade 
Mandelaks. Pärast vabastamist asus Demaçi juhtima inimõiguste ja 
vabaduste kaitse nõukogu.

Euroopa Parlament andis Demaçile Sahharovi auhinna 1991. aastal 
kindlameelse vastupanu eest autoritaarsele ja sallimatule režiimile. Demaçi, 
kes võttis auhinna vastu austusavaldusena Kosovo inimestele, märkis: 
„Sõnavabadus on esimene hädavajalik samm demokraatia suunas. Ilma 
sõnavabaduseta ei ole dialoogi, ilma dialoogita ei ole võimalik leida tõde ja 
ilma tõeta on progress võimatu.“

1996. aastal alustas Demaçi poliitilist karjääri: astus Kosovo 
Parlamentaarsesse Parteisse ja sai selle esimeheks. Ta kutsus üles avalikult 
protestima Serbia režiimi vastu, öeldes, et vägivalla puudumine ei tähenda 
passiivsust. Nii alustas ta nähtavat, kuid vägivallata protestikampaaniat 
Serbia ülemvõimu vastu ja kutsus kosovolasi üles täpselt ühel ajal minutiks 
tänaval seisatama. Kosovo suuruselt teise partei esimehena keeldus Demaçi 
kandideerimast oma peamise rivaali Ibrahim Rugova vastu 1998. aastal 
kavandatud valimistel, kuna ta ei pidanud sobilikuks mängida poliitilisi 
mänge sel ajal, kui ägenes relvakonflikt Kosovot ründava Serbiaga.

Demaçi ühines 1998. aastal Kosovo Vabastusarmeega selle poliitilise 
esindajana, olles jõudnud veendumusele, et vägivallast hoidumise poliitika ei 
too vabadust Kosovo rahvale, kellel tema arvates oli õigus osutada vastupanu 
Serbia karmidele repressioonidele.

Demaçi lahkus Kosovo Vabastusarmeest 1999. aastal protestiks selle otsuse 
vastu osaleda Rambouillet’ rahukõnelustel Serbiaga konflikti lõpetamiseks. 
Demaçi kritiseeris kavandatud lepingut, kuna sellega ei tagatud Kosovo 
iseseisvust.

Ta jäi Kosovosse, kui konflikt vallandus 1999. aastal kõneluste läbikukkumise 
tõttu uuesti, ning kritiseeris teisi juhte, sealhulgas Rugovat, ajaloolisel hetkel 
riigist lahkumise eest. Demaçi kirjeldas sõjaaegset Kosovot kui Euroopa 
suurimat vanglat. Serbia ametivõimud võtsid ta kaks korda vahi alla.
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Pärast sõda pühendus Demaçi peamiselt rahvuste lepitamisele ja põgenike 
tagasipöördumise korraldamisele. Ta asus juhtima vastastikuse mõistmise, 
sallivuse ja kooseksisteerimise komiteed, kuhu kuuluvad kõigi Kosovo 
rahvusrühmade esindajad, „sest Kosovo kuulub kõigile“ ja „me soovime vaba, 
demokraatlikku ja paljurahvuselist ühiskonda“. Ta on Kosovos endiselt üks 
poliitilisi arvamusliidreid, kes edendab Priština ja Belgradi vahel 2015. aastal 
jätkunud kõneluste taustal Kosovo valimissüsteemi muutmist.

Demaçi osales 2008. aastal Sahharovi auhinna võrgustiku 
asutamiskonverentsil.



AUNG SAN SUU KYI juhtrolli võitluses demokraatia eest 
Myanmaris/Birmas tunnustati Sahharovi auhinnaga 1990. aastal. 
23 aastat hiljem, 22. oktoobril 2013, sai Aung San Suu Kyi viimaks Sahharovi 
mõttevabaduse auhinna isiklikult vastu võtta.

Euroopa Parlamendis toimunud tseremoonial 28 liikmesriigi valitud 
esindajatele peetud kõnes kaitses pikaajaline poliitvang jõuliselt 
demokraatlikke väärtusi ja rõhutas, et Myanmari/Birma üleminek 
demokraatiale ei ole veel kaugeltki lõpule viidud. Tema sõnul annab 
kehtiv põhiseadus sõjaväelastele privilegeeritud seisundi ning seda tuleb 
muuta, et tagada Myanmari/Birma kodanikele õigus elada kooskõlas 
oma südametunnistusega ja kujundada ise oma saatust. Ta nõudis, et 
rahvusvaheline kogukond toetaks jätkuvalt demokraatia ja inimõiguste 
arengut Myanmaris/Birmas, ning tunnustas Euroopa Parlamenti oma võitluse 
pikaajalise toetamise eest.

Aung San Suu Kyi on iseseisva Myanmari/Birma rahvuskangelase Aung 
Sani ja silmapaistva diplomaadi Khin Kyi tütar. Tema isa mõrvati, kui ta oli 
kaheaastane. Kui ta pöördus 1988. aastal välismaalt Myanmari/Birmasse 
tagasi, et hoolitseda oma sureva ema eest, oli ta tunnistajaks U Ne Wini 
sõjaväelise režiimi vastaste meeleavalduste jõhkrale mahasurumisele. 
Leediks (The Lady) kutsutud Suu Kyi alustas massimõrvade tõttu 
vägivallata võitlust demokraatia ja inimõiguste eest. 1990. aastal võitis 
tema juhitud Rahvuslik Demokraatialiiga võimsalt üleriigilised valimised, 
kuid sõjaväehunta keeldus võimu üle andmast, vahistades liiga toetajaid ja 
korraldades veriseid repressioone.
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Pärast 1990. aastat veetis Suu Kyi peaaegu kaks aastakümmet vanglas või 
koduarestis. Samal ajal ei andnud võimud tema abikaasale, Ühendkuningriigi 
kodanikule, luba teda külastada, vaatamata tõsiasjale, et abikaasal oli 1997. 
aastal diagnoositud vähk. Myanmari/Birma ametivõimud ignoreerisid 
rahvusvahelisi nõudmisi, et talle antaks selles raskes olukorras viisa Suu Kyi 
külastamiseks. Selle asemel soovitasid nad naisel hoopis riigist lahkuda. 
Kahtlustades, et tal ei lubataks tagasi pöörduda, keeldus Aung San Suu Kyi 
nende soovitust järgimast ega näinud oma abikaasat enam kunagi. Tema 
abikaasa suri 1999. aastal. Kui 2010. aastal toimusid Myanmaris/Birmas 
esimesed valimised 20 aasta järel, oli Suu Kyi endiselt koduarestis, kuid 
vabastati kuus päeva hiljem.

Suu Kyi kandideeris 2012. aasta aprillis toimunud parlamendi järelvalimistel. 
Tema erakond võitis 45 vabast kohast 43, mille järel sai temast opositsiooni 
juht. Riigis algasid demokraatlikud reformid. Opositsiooni juhina 
propageerib Aung San Suu Kyi põhiseaduse muutmist, mis võimaldaks tal 
kandideerida presidendivalimistel. Seda keelab säte, millega välistatakse 
kandidaadid, kellel on lähedased sidemed välismaalasega. Suu Kyi pojad on 
Ühendkuningriigi kodanikud.

2015. aastal saavutas Rahvuslik Demokraatialiiga Myanmaris/Birmas 
valimisvõidu. Kuna põhiseadus ei võimaldanud Aung San Suu Kyil 
presidendiks saada, siis sai 2016. aasta märtsis riigipeaks tema pikaajaline 
liitlane Htin Kyaw. Suu Kyi teatas, et ta on „presidendist tähtsamal kohal“, 
ning asus välisministri ametisse.
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ALEXANDER DUBČEK (1921–1992) oli Praha kevade nime all 
tuntud Tšehhoslovakkia 1968. aasta reformiliikumise juht.

Ta kasvas perekonnas, kes elas Nõukogude Liidus ja osales innukalt 
sotsialismi ehitamisel. 1939. aastal astus ta salaja kommunistliku partei 
liikmeks ja ühines saksameelse Slovaki riigi vastase põrandaaluse 
vastupanuliikumisega.

1968. aastal sai veendunud kommunistist Dubčekist Tšehhoslovakkia 
Kommunistliku Partei esimene sekretär, kes püüdis liberaliseerida 
kommunistlikku režiimi. Ta algatas mitu reformi, suurendades 
ajakirjandusvabadust ja rehabiliteerides Stalini ajastu poliitiliste puhastuste 
ohvreid. Samuti pani ta aluse majandusreformidele ja Tšehhoslovakkia 
poliitilise elu laiaulatuslikule demokratiseerimisele. Dubčeki reformid 
tekitasid Moskvas vastasseisu ning tema püüdlustele anda sotsialismile 
„inimnägu“ tehti lõpp 21. augustil 1968, kui Varssavi pakti riikide tankid 
võtsid Praha oma kontrolli alla. KGB röövis Dubčeki, ta viidi Kremlisse ja teda 
hoiti mõnda aega vahi all.

1970. aastal süüdistati Dubčekit riigireetmises, ta vabastati kõigist ametitest 
ja heideti Tšehhoslovakkia Kommunistlikust Parteist välja. 15 aastat oli ta 
lihttööline ja pöördus alles 1988. aastal kodanikuõiguste eest võitlejana 
poliitilisse ellu tagasi.

Dubčekile Sahharovi auhinna andmise ajal 22. novembril 1989 oli ta ikka 
veel inimõigustest ilma (5). Vaid mõni päev hiljem, 28. novembril kukutas nn 
sametrevolutsioon Tšehhoslovakkia Kommunistliku Partei võimult. 

(5) 25 aastat Sahharovi auhinda. Euroopa Parlament mõttevabaduse kaitsjana. Euroopa 
Parlamendi arhiivi- ja dokumentatsioonikeskus, Cardoc Journals nr 11 – november 2013, 
lk 55.
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Neli päeva enne oma surma, 10. detsembril 1989 kirjutas Andrei Sahharov 
Euroopa Parlamendile: „Ma olen veendunud, et vabaduse hingus, mida 
tšehhid ja slovakid said maitsta, kui nende juhiks oli Dubček, oli praegu 
Ida-Euroopas ja Tšehhoslovakkias toimuvate rahumeelsete revolutsioonide 
eelmäng.“

Tšehhoslovakkia 1989. aasta revolutsiooni järel valiti Dubček aastatel 
1989–1992 Tšehhoslovakkia Föderaalse Assamblee esimeheks. 1990. aasta 
jaanuaris Sahharovi auhinna vastuvõtmisel Euroopa Parlamendis peetud 
kõnes ütles Dubček, et ka oma ajaloo kõige raskematel hetkedel ei lakanud 
tema riigi rahvad pidamast end osaks inimkonna suurest vabadusvõitlusest 
ning vabaduse, suveräänsuse ja sotsiaalse õigluse ideaalid säilisid ka Praha 
kevade ja sametrevolutsiooni vahelisel ajal.

Alexander Dubček hukkus 1992. aastal autoõnnetuses.
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„Elus ei ole tähtis pelgalt asjaolu, et oleme elanud. Tähtis on see, mida 

oleme muutnud teiste elus,“ on öelnud NELSON ROLIHLAHLA 
MANDELA.

Nelson Mandela suri 5. detsembril 2013. aastal 95 aasta vanuselt oma 
kodus Johannesburgis. Üle kogu maailma leinati tema lahkumist ja samas 
meenutati tema elu, mis oli pühendatud vabadusele, demokraatiale ja 
võrdsusele.

1988. aastal pälvis ta koos Nõukogude teisitimõtleja Anatoli Martšenkoga 
esimese Sahharovi auhinna. Lõuna-Aafrika apartheidirežiim oli ta 
rassismivastase võitluse eest 27 aastaks vangi mõistnud ning hoidis teda 
auhinnaga tunnustamise ajalgi veel koduarestis.

Mandela oli Aafrika Rahvuskongressi aktiivne liige ja asutas koos kaaslastega 
Lõuna-Aafrika esimese mustanahaliste advokaadibüroo. Apartheidirežiimi 
rõhumise suurenedes kasvas tema võitlusvaim. Ta mõisteti 1964. aastal eluks 
ajaks vangi ja vabanes viimaks 1990. aastal, kui režiim hakkas sisemise ja 
rahvusvahelise surve all murenema.

Peatselt pärast vabanemist rääkis Mandela Euroopa Parlamendis 
vajadusest leida püsiv ja õiglane lahendus, et muuta Lõuna-Aafrika 
ühtseks, demokraatlikuks ja mitterassistlikuks riigiks. Väikesed muudatused 
„solvaksid nende lugematute Lõuna-Aafrika ja meie ülejäänud piirkonna 
patriootide mälestust, kes on ohverdanud oma elu, et me saaksime täna 
kindlalt öelda, et apartheidisüsteemi lõpp ei ole kaugel“.

1990. aastatel juhtis Mandela Lõuna-Aafrika üleminekut apartheidilt kõiki 
rasse kaasavale demokraatiale. Riigi presidendina aastatel 1994–1999 toetas 
ta rahu saavutamise vahendina tõde ja lepitust.

Tema surm 2013. aastal vallandas järelehüüete laviini, tema elutööd 
tunnustas ka Sahharovi auhinna võrgustik. „Lõuna-Aafrika kaotas täna oma 
isa, maailm kaotas kangelase. Avaldan austust ühele meie ajastu suurimale 
inimesele. Nelson Mandela suri, aga tema pärand elab igavesti,“ ütles 
Euroopa Parlamendi president ja Sahharovi auhinna võrgustiku kaasesimees 
Martin Schulz.

„Ta õpetas meile, et kedagi ei tohi karistada nahavärvi ja päritolu pärast. Ta 
näitas meile, et suudame maailma muuta, kui muudame oma suhtumist ja 
mõtlemist,“ märkis Aung San Suu Kyi.

Kofi Annan nentis: „Nelson Mandela elas kordumatu elu täis ohverdust, 
väärikust ja poliitilist geniaalsust, mis tegi rahumeelselt lõpu ühele kaasaja 
suurimale nurjatusele.“
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„Anatoli Martšenko on oma kangelasliku elu ja tööga andnud tohutu 
panuse demokraatia, inimsuse ja õigluse üritusse,“ kirjutas Andrei Sahharov 

Euroopa Parlamendile, soovitades teda auhinna kandidaadiks. ANATOLI 
MARTŠENKO (1938–1986) oli üks endise Nõukogude Liidu tuntumaid 
teisitimõtlejaid. Ta suri Tšistopoli vanglas pärast kolmekuulist näljastreiki, 
mille eesmärk oli kõigi Nõukogude meelsusvangide vabastamine. Anatoli 
Martšenko oli surres vaid 48aastane, kuid oli üle 20 aasta veetnud vangis 
ja sisepaguluses. Tema surmale järgnenud rahvusvaheline pahameeletorm 
ajendas tollast kommunistliku partei peasekretäri Mihhail Gorbatšovi andma 
1987. aastal lõpuks loa arvukate poliitvangide vabastamiseks.

Martšenko sai üldtuntuks 1966. aastal kirjutatud autobiograafilise teosega 
„Minu tunnistus“, milles ta kirjeldab oma karistusaega Nõukogude vanglas 
ja töölaagrites. See raamat, mida teisitimõtlejad põranda all käsitsi ümber 
kirjutasid ja mis avaldati hiljem läänes, oli esimene teos, milles kirjeldati 
Stalini-järgse ajastu vanglaid ja vangilaagreid ning mis teadvustas maailmale, 
et Stalini surm ei tähendanud Gulagi lõppu.

Raamatu ilmumise järel pandi Martšenko nõukogudevastase propaganda 
eest uuesti vangi. Veel enne vangistamist 1968. aastal sai temast varjamatu 
teisitimõtleja, kes paljastas avalikult poliitvangide vangistustingimusi. 
1968. aasta juulis ajakirjandusele saadetud avalikus kirjas hoiatas ta, et 
Nõukogude Liit ei luba jätkuda Praha kevadel. Ennustus läks täide sama aasta 
augustis, kui Varssavi pakti riikide tankid tungisid Tšehhoslovakkiasse, ning 
Martšenko mõisteti taas vangi ja hiljem pagendusse.

Repressioonide ägenemine ainult suurendas Martšenko tegutsemistahet. 
Temast sai koos Andrei Sahharovi ja grupi praeguse juhi Ljudmilla 
Aleksejevaga üks mõjuka Moskva Helsingi Grupi asutajaid. Grupp loodi 
1976. aastal, et jälgida, kuidas Nõukogude Liit täidab 1975. aasta Helsingi 
lõppakti inimõiguste sätteid. Helsingi lõppakt oli kommunistliku bloki ja 
lääne vaheliste suhete parandamiseks kokku tulnud Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostöökonverentsi esimene akt.

Martšenko vahistati ja mõisteti viimast korda vangi 1980. aastal raamatu 
„Elada nagu kõik teised“ avaldamise eest. Oma 15aastast karistusaega ta üle 
ei elanud. Tema surma vanglas ei ole kunagi avalikult uuritud.

Kui Euroopa Parlament hakkas 1988. aastal Sahharovi auhinda välja andma, 
võttis samal aastal Martšenkole postuumselt antud auhinna tema nimel 
vastu lesk Larissa Bogoraz, samuti aktivist ja Sahharovi auhinna kandidaat.
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Arvamusküsitluste kohaselt on inimõigused ELi elanike arvates väärtus, 
mida Euroopa Parlament peaks kaitsma esmajärjekorras. Inimõigused on 
sätestatud liidu aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning 
neid järgitakse ELi välispoliitikas, sealhulgas ELi inimõiguste ja demokraatia 
tegevuskavas aastateks 2015–2020. Suhetes kolmandate riikidega on liit 
kohustatud töötama demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste 
universaalsuse ja jagamatuse, inimväärikuse, võrdsuse ja solidaarsuse ning 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise 
õiguse austamise heaks. Euroopa Parlamendil on keskne roll demokraatia, 
sõnavabaduse, õiglaste valimiste ja üldiste inimõiguste kaitsmisel ja 
edendamisel. Igal aastal annab Euroopa Parlament välja Sahharovi auhinda.

Lisaks võtab parlament inimõiguste kaitseks vastu resolutsioone, milles 
käsitletakse inimõigustega seotud teravaid päevakajalisi probleeme. 
Samuti võtab ta vastu aastaaruandeid inimõiguste ja demokraatia 
kohta maailmas ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas, peab 
parlamentaarset dialoogi ja viib ellu diplomaatiat suhetes kolmandate 
riikide osaliste ja ametivõimudega, korraldab parlamendikomisjonides 
inimõiguste teemal kuulamisi ning osaleb kogu maailmas toimuvatel 
valimisvaatlusmissioonidel. Lisaks osaleb ta Sahharovi auhinna võrgustiku ja 
inimõiguste kaitsjate Sahharovi stipendiumi programmi ühistegevuses ning 
muudes inimõigustega seotud ettevõtmistes koos riikide parlamentide ja 
kodanikuühiskonnaga.

Igal täiskogu istungil Strasbourgis võtab Euroopa Parlament vastu 
resolutsioone inimõiguste probleemide kohta, et juhtida tähelepanu 
inimõiguste rikkumistele maailmas ja esitada oma seisukoht nendes 
küsimustes. Euroopa Parlament kinnitab oma selget hoiakut, toetades kogu 
maailmas piinamise tõkestamist, surmanuhtluse kaotamist, inimõiguslaste 
kaitset, konfliktide ennetamist, naiste ja laste õigusi, vähemuste kaitset ning 
põlisrahvaste ja puudega inimeste õigusi. Euroopa Parlamendi resolutsioonid 
on sageli Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa 
välisteenistuse meetmete aluseks ning mõnikord võib neil dokumentidel olla 
asjaomaste valitsuste tegevusele otsene mõju.

Euroopa Parlament jälgib ELi välissuhteid, kuna parlamendil on oma 
seadusandlikest volitustest tulenevalt õigus blokeerida ELi lepingute 
sõlmimine teiste riikidega, kui nendes riikides esineb raskeid inimõiguste 
ja demokraatlike põhimõtete rikkumisi. Parlament nõuab, et rangelt 
järgitaks inimõiguste klausleid, mis lisatakse järjekindlalt sellistesse 
lepingutesse. 2011. aasta aprillis nõudis Euroopa Parlament, et EL peataks 
läbirääkimised Euroopa Liidu ja Süüria assotsieerimislepingu üle, ning 2011. 
aasta septembris peatati osaliselt ELi koostööleping Süüriaga, kuni Süüria 
ametivõimud ei ole lõpetanud inimõiguste süstemaatilist rikkumist.
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Seoses ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning arengukoostöö 
poliitikaga seatakse ELi õigustikus eesmärgiks demokraatia ja õigusriikluse 
arendamine ja tugevdamine ning inimõiguste ja põhivabaduste järgimine. 
Need eesmärgid on püstitatud suuresti tänu Euroopa Parlamendile. 
Igal aastal võtab Euroopa Parlament vastu raporti ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika peamiste aspektide ja põhivalikute aastaaruande kohta, 
mille liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 
asepresident esitab Euroopa Parlamendile.

Inimõigustega seonduv parlamentaarne tegevus kuulub inimõiguste 
allkomisjoni pädevusse. Ühtlasi kohtuvad selle allkomisjoni raames 
korrapäraselt Euroopa Parlamendi liikmed, rahvusvahelised osalejad, 
eksperdid ja kodanikuühiskonna esindajad, et esitada ettepanekuid 
ELi ja rahvusvaheliste inimõigustega seotud meetmete kohta ning 
võetud meetmeid hinnata. Samuti osalevad inimõiguste allkomisjoni 
liikmed sageli teiste parlamendikomisjonide aruteludel või kutsuvad 
ise teisi parlamendikomisjone osalema enda aruteludel. Allkomisjoni 
raportid ja resolutsioonid võtab vastu väliskomisjon. Ka arengukomisjon 
korraldab korrapäraselt arutelusid inimõiguste üle arenguriikides. 
Parlamendikomisjonide delegatsioonid käsitlevad inimõigusi ka riike 
külastades.

Euroopa Parlament on ühtlasi tugevdanud oma rolli inimõiguste kaitsmisel, 
toetades parlamentaarset demokraatiat ja parlamentaarset poliitilist 
dialoogi. Parlamendi alalised delegatsioonid korraldavad kuulamisi 
kolmandate riikide kodanikuühiskonna esindajate osavõtul ning parlament 
saadab ka ajutisi delegatsioone hindama inimõiguste olukorda kohapeal. 
Euroopa Parlamendi ning ELi mittekuuluvate riikide vahelise poliitilise 
dialoogi olulisemad foorumid on AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee, 
Vahemere Liidu parlamentaarne assamblee, Euroopa – Ladina-Ameerika 
parlamentaarne assamblee ning Euronesti parlamentaarne assamblee Ida-
Euroopa partneritega.

Euroopa Parlament on kasutanud oma eelarvevolitusi, et suurendada 
tunduvalt demokraatia- ja inimõigusprogrammidele eraldatavaid 
eelarvevahendeid. Samuti on ta pidanud edukat võitlust, et hoida 
toimivana demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend, mis on 
oluline finants- ja poliitiline instrument, et toetada kodanikuühiskonda ja 
inimõiguste kaitsjaid (eelkõige neid, kelle elu on ohus).

Lisaks inimõigustealasele tegevusele toetab Euroopa Parlament ELi 
mittekuuluvates riikides vabu ja õiglasi valimisi, kuna need on olulised 
demokraatia loomiseks, legitiimsuse kindlustamiseks ja institutsioonide 
usaldusväärsuse suurendamiseks avalikkuses. Euroopa Parlamendi liikmed 
osalevad korrapäraselt ELi valimisvaatlusmissioonidel ja ka juhivad neid. 
Missioonide eesmärk on tagada, et täielikult austatakse inimeste õigust 
valida oma juhte.

EUROOPA LIIT 

JA EUROOPA PARLAMENDI  

ROLL INIMÕIGUSTE  

TAGAMISEL
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