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“Ειρήνη, πρόοδος, ανθρώπινα δικαιώματα - οι 
τρεις αυτοί στόχοι είναι αδιάρρηκτα αλληλένδετοι: 
είναι αδύνατο να επιτευχθεί ένας από τους στόχους 
αυτούς εάν αγνοούνται οι δύο άλλοι”.

Ήδη από το 1975 ο Αντρέι Ζαχάρωφ μας υπενθύ-
μισε την εγγενή σχέση που υπάρχει μεταξύ των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της 
ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο θέσπισε το Βραβείο 
Ζαχάρωφ πριν από είκοσι έτη για να υποστηρίξει 
και να τιμήσει άτομα που εργάζονται, συχνά με 
κίνδυνο της ζωής τους, υπέρ των σκοπών αυτών. 
Κατά τα 20 τελευταία έτη, από το 1988, το «Βραβείο 
Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης», έχει απο-
νεμηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε άτομα 
ή οργανώσεις που έχουν συμβάλει αποφασιστικά  
στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 
χώρες τους και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από τότε έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Πολλοί 
από τους βραβευθέντες που εορτάζουν μαζί μας 
εφέτος την επέτειο μπορούν πλέον να απολαμ-
βάνουν την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για τις 
οποίες αγωνίστηκαν. Άλλοι, ωστόσο, συνεχίζουν 
τον ηρωικό τους αγώνα και εξακολουθούν να υπο-
φέρουν από την καταπίεση ή την εξορία. Ο Hu Jia, 
ένας από τους φιναλίστ του Βραβείου Ζαχάρωφ, 
είναι ασφαλώς ένας από αυτούς.

Το 1989, όταν η Κίνα βρέθηκε αντιμέτωπη με πολ-
λές και ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά 
του αυταρχισμού με αποκορύφωμα τα φοβερά 
γεγονότα στην Πλατεία Τιανανμέν στο Πεκίνο, 
ο Hu Jia ήταν 15 ετών και πήγαινε καθημερινά 
στην πλατεία για να υποστηρίξει τους φοιτητές 

και άλλους διαμαρτυρόμενους. Ο Hu Jia ήταν επί-
σης πρωτοπόρος ακτιβιστής για περιβαλλοντικά 
θέματα κατά τα φοιτητικά του χρόνια και κατά 
του HIV/AIDS αργότερα, αλλά και ένας από τους 
συντονιστές του «κινήματος των ξυπόλυτων δικη-
γόρων» που κινητοποίησε νομικούς εμπειρογνώ-
μονες, δικηγόρους και πανεπιστημιακούς για την 
επιδίωξη του ίδιου σκοπού: την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση 
της αδικίας στην Κίνα.

Το 2008, στην εικοστή επέτειο του Βραβείου 
Ζαχάρωφ, ο Hu Jia μπορεί να τιμηθεί επειδή μας 
υπενθυμίζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Κίνα και επειδή συμβολίζει την 
αντίσταση στην αδικία. Διωχθείς κατά το παρελθόν 
για τη δράση του, συλληφθείς λίγο μετά τη μαρ-
τυρία του στις 26 Νοεμβρίου 2007 μέσω τηλεδιά-
σκεψης ενώπιον της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απο-
χωρισμένος από τη σύζυγό του και την κόρη του 
που ζουν υπό κατ’ οίκο περιορισμό, εκπροσωπεί 
όλους τους άλλους Κινέζους και Θιβετιανούς πολί-
τες που αντιστέκονται θαρραλέα στην καταπίεση: 
δικηγόρους, δημοσιογράφους, συντάκτες ανα-
φορών, ακτιβιστές στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συγγραφείς και αντιφρονούντες που 
εκφράζονται μέσω του Διαδικτύου.

Γνωρίζουμε ότι εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον 
κόσμο στερούνται βασικά δικαιώματα και ελευθε-
ρίες. Έχουμε ηθική ευθύνη να τους βοηθήσουμε. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να 
υποστηρίζει αυτούς που προασπίζουν τις κοινές 
παγκόσμιες αξίες μας.    

Hans-Gert Pöttering
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου
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ΑΝΤΡΕι ΖΑΧΑΡΩΦ - ΠΗΓΗ ΕμΠΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Από το 1988, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απο-
νέμει ετησίως το «Βραβείο Ζαχάρωφ για την 
Ελευθερία του Πνεύματος» σε προσωπικότητες 
ή οργανώσεις οι οποίες, στο πνεύμα της προ-
σφοράς του Αντρέι Ζαχάρωφ, έχουν ταχθεί 
στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις θεμελιώδεις ελευθερίες και για την καταπο-
λέμηση της καταπίεσης και της αδικίας. Ο Αντρέι 
Ζαχάρωφ (1921-1989), διάσημος φυσικός, 
μέλος της Ακαδημίας των Επιστημών, αντιφρο-
νών και κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ για την 
Ειρήνη του 1975, έστειλε από την εξορία στο 
Γκόρκι μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο οποίο συγκινημένος εξέφραζε τη χαρά του 
για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επιθυμούσε να θεσπίσει ένα «Βραβείο για την 
ελευθερία του πνεύματος» το οποίο θα έφερε το 
όνομά του. Δικαίως θεώρησε την ενέργεια αυτή 
ως ενθάρρυνση για όλους αυτούς οι οποίοι, 
όπως και αυτός, τάχθηκαν υπέρ του αγώνα για 
την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πορεία του από επιστήμονας της ατομικής 
φυσικής σε αντιφρονούντα μαρτυρεί ότι όχι 
μόνο αγωνίσθηκε υπέρ της αποφυλάκισης 
αντιφρονούντων στη χώρα του, αλλά ότι στα 
έργα του προβληματίσθηκε γύρω από τη σχέση 
της επιστήμης με την κοινωνία, την ειρηνική 
συνύπαρξη και την ελευθερία του πνεύματος. 
Ο Ζαχάρωφ ενσάρκωσε το πνεύμα του αγώνα 
κατά της στέρησης των θεμελιωδών δικαιωμά-
των. Οι απειλές και η εξορία δεν μπόρεσαν να 
κάμψουν την αντίστασή του.

Ακριβώς στο πνεύμα του ανθρώπου του 
οποίου το όνομα φέρει το βραβείο, όλοι οι 
μέχρι σήμερα βραβευθέντες με το Βραβείο 
Ζαχάρωφ μαρτυρούν πόσο θάρρος, υπομονή 
και εσωτερική δύναμη απαιτούνται για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
για την παγκόσμια αναγνώρισή τους. Σχεδόν 
πάντοτε ο αγώνας τους για την προστασία της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου απήτησε πολλές 
θυσίες - όχι σπάνια με διώξεις, απώλεια της 
προσωπικής ελευθερίας ή εξορία. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις δεν επιτράπηκε στους βρα-
βευθέντες να παραλάβουν αυτοπροσώπως 
το βραβείο τους. Στις 14 Δεκεμβρίου 2006 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με 
το οποίο αποδοκιμάζει το γεγονός αυτό και 
ζητεί να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρα-
κολούθησης προκειμένου να αντιμετωπίζονται 
τα περιστατικά αυτά. Το 2008, προκειμένου 
να εορτάσει την 20ή επέτειο από τη θέσπιση 
του Βραβείου και προκειμένου να επιδείξει 
τη σταθερή του υποστήριξη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφάσισε να προσκαλέσει όλους 
όσους είχαν βραβευθεί κατά το παρελθόν για 
να συμμετάσχουν στην τελετή απονομής του 
Δεκεμβρίου, με σκοπό, ειδικότερα, να ενθαρ-
ρύνει την παρουσία όλων των βραβευθέντων 
με το Βραβείο Ζαχάρωφ που είχαν εμποδισθεί 
να παραλάβουν αυτοπροσώπως τα βραβεία 
τους κατά το παρελθόν.

Με το Βραβείο Ζαχάρωφ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τιμά εξαιρετικές δράσεις για την 

προάσπιση της ελευθερίας της σκέψης και 
της έκφρασης και για την καταπολέμηση της 
μισαλλοδοξίας, του φανατισμού και του μίσους. 
Εκφράζει με τον τρόπο αυτό την πεποίθησή του 
ότι στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες δεν ανήκει μόνον το δικαίωμα της ζωής και 
της σωματικής ακεραιότητας, αλλά και η ελευ-
θερία της έκφρασης και του τύπου. Αυτή απο-
τελεί βασικό προμαχώνα κατά της καταπίεσης 
και απαραίτητη συνιστώσα κάθε δημοκρατικής 
και ανοικτής κοινωνίας. Το δικαίωμα ελεύθερης 
σκέψης και έκφρασης, το οποίο κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Αστικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966, και το 
οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτη-
σης, απόκτησης και διάδοσης πληροφοριών 
και ιδεών παντός είδους, αδιακρίτως συνόρων, 
σε προφορική, γραπτή ή έντυπη μορφή, μέσω 
έργων τέχνης ή άλλων μέσων προσωπικής επι-
λογής, αντικατοπτρίζει το πνεύμα που οδήγησε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην καθιέρωση 
του Βραβείου Ζαχάρωφ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το βρα-
βείο αυτό για τα δικαιώματα του ανθρώπου, 
για το οποίο προβλέπονται 50.000 ευρώ, 
στο πλαίσιο πανηγυρικής συνεδρίασης στο 
Στρασβούργο και στην πλησιέστερη στις 10 
Δεκεμβρίου ημερομηνία, ημέρα κατά την οποία 
υπεγράφη το 1948 η Οικουμενική Διακήρυξη 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου.
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ΤΑ δΙΚΑΙΩμΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑιΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Τα δικαιώ

ματα του ανθρώ
που στο Ευρω

παϊκό Κοινοβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κρά-
τους δικαίου. Οι βασικές αυτές αρχές ισχύουν 
για όλα τα κράτη μέλη και είναι κατοχυρωμέ-
νες στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τα δικαιώματα 
που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που υπε-
γράφη το 1950, στη Ρώμη, υπό την αιγίδα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Σύμβαση 
αυτή υπεγράφη από όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σύμβαση αυτή, μαζί 
με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 
τα επακολουθήσαντα Σύμφωνα, καθώς και 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της το σημαντικότερο έγγραφο 
αναφοράς σε θέματα διεθνούς δικαίου στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Η Συνθήκη ΕΕ ορίζει ότι κράτος μέλος της 
ΕΕ το οποίο ευθύνεται για σοβαρή και συνε-
χιζόμενη παραβίαση των βασικών αρχών, 
μπορεί να στερηθεί των δικαιωμάτων του 
και ότι απαράβατος όρος για την προσχώ-
ρηση νέων κρατών στην ΕΕ είναι ο σεβασμός 
αυτών των αρχών. Όσον αφορά τις τρίτες 
χώρες, η Συνθήκη ορίζει ότι η ανάπτυξη και 
ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 

αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 
στόχους της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφάλειας και της πολιτικής 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη.
Ο καθορισμός των στόχων αυτών οφείλε-
ται κατά πολύ στην πίεση που άσκησε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο, ενθαρρυ-
νόμενο και από τις εκκλήσεις των πολιτών 
εντός και εκτός της ΕΕ και από την πολυσχιδή 
δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
υπεστήριξε ότι πρέπει να δίδεται όλο και 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στα δικαιώματα 
του ανθρώπου.
Χρονικά εγγύς της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ 
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, που δημοσιεύει το Συμβούλιο 
των Υπουργών, εκπονεί η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων προς συζήτηση στην 
Ολομέλεια ετήσια έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
στον κόσμο και την πολιτική ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της ΕΕ στις εξωτερικές σχέσεις. 
Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
η οποία επανασυστάθηκε κατά την έναρξη  
της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου, αποτε-
λεί το όργανο του ΕΚ που είναι αρμόδιο για 
παρόμοιες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες 
και προσφέρει ένα μόνιμο φόρουμ για συζη-
τήσεις με υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σχετικά με την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρα-
τίας στις τρίτες χώρες. Εξάλλου η Επιτροπή 
Ανάπτυξης οργανώνει τακτικές συνεδριάσεις 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 
χώρες ΑΚΕ ή σχετικά με ειδικά θέματα όπως 
τα παιδιά- στρατιώτες, τα παιδιά-σκλάβοι 
στις οποίες συμμετέχουν τόσο ΜΚΟ για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου όσο και αντιπρό-
σωποι των ενεχομένων κυβερνήσεων.
Στις μηνιαίες συζητήσεις στην ολομέλεια για 
επείγοντα θέματα εξετάζονται οι παραβιά-
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες 
χώρες και ιδιαίτερα μεμονωμένες περιπτώσεις 
ενώ παράλληλα οι εμπλεκόμενες κυβερνήσεις 
καλούνται να ενεργήσουν. Οι αντιδράσεις των 
εμπλεκομένων κυβερνήσεις μαρτυρούν ότι 
δεν παραμένουν απαθείς στην κριτική του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αρκετές φορές τα 
ψηφίσματα έχουν άμεσα αποτελέσματα και 
λειτουργούν συχνά ως βάση για διαβήματα 
του Συμβουλίου των Υπουργών.
Με βάση τις νομοθετικές του αρμοδιότητες το 
Κοινοβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη συναίνεσή 
του όσον αφορά τη σύναψη σημαντικών συμ-
φωνιών με τρίτες χώρες, σε περίπτωση που 
υφίστανται βαρείας μορφής παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατι-
κών αρχών. Ως εκ τούτου απαιτεί την αυστηρή 
τήρηση της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων η οποία περιλαμβάνεται συστηματικά 
στις συμφωνίες και η οποία προβλέπει σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις την αναστολή μιας 
συμφωνίας. Το Κοινοβούλιο ενισχύει το ρόλο 
του μέσω της έγκρισης ψηφισμάτων πολιτι-
κού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαδικασίας 
της σύμφωνης γνώμης, μέσω της διεξαγωγής 
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ακροάσεων με εκπροσώπους της κοινωνίας 
των πολιτών από τρίτες χώρες, μέσω της απο-
στολής αντιπροσωπειών ad hoc για επιτόπου 
εκτίμηση της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και μέσω του κοινοβουλευτικού 
πολιτικού διαλόγου, στον οποίο συμμετέχουν 
προ πάντων οι διακοινοβουλευτικές αντιπρο-
σωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά 
τις τακτικές συναντήσεις τους με βουλευτές 
από χώρες-εταίρους οι αντιπροσωπείες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγουν συχνά 
συζητήσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις οι 
οποίες οδήγησαν επανειλημμένα σε θετικά 
αποτελέσματα.
Το σημαντικότερο πολιτικό φόρουμ για τον 
διάλογο μεταξύ του ΕΚ και των βουλευτών από 
τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού είναι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ. Η Ευρωμεσογεική 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση προσφέρει νέες 
δυνατότητες για ένα διαρθρωτικό διάλογο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα εκδη-
μοκρατισμού. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, που ιδρύθηκε 
το Νοέμβριο του 2006, αποτελεί το πλέον 
πρόσφατα δημιουργηθέν περιφερειακό κοινο-
βουλευτικό φόρουμ. Μεταξύ των τριών κυριο-
τέρων στόχων του περιλαμβάνονται θέματα 
που αφορούν τη δημοκρατία, την εξωτερική 
πολιτική, τη διακυβέρνηση, την ολοκλήρωση, 
την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολου-
θεί επίσης στενά το έργο του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που 
συστήθηκε τον Ιούνιο του 2006. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει συμβάλει σημαντικά στην 

εγγραφή στην ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη 
θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Έχει λάβει σειρά συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών όπως για την αποτροπή των 
βασανιστηρίων, την προστασία των μειονο-
τήτων, την πρόληψη των συγκρούσεων, την 
προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και 
των δικαιωμάτων των παιδιών, την προστασία 
των ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των ιθαγενών 
λαών και των ανθρώπων με αναπηρίες.
Το ΕΚ  υποστήριξε ενεργά μεταξύ των άλλων 
την εκστρατεία για την υπογραφή συμφωνίας 
των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή ανα-
στολή της εκτέλεσης θανατικών ποινών και το 
Παγκόσμιο Κογκρέσο Εθνικών και Διεθνών 
Κοινοβουλίων κατά της θανατικής ποινής, την 
ίδρυση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για 
εγκλήματα πολέμου, τη δημιουργία ευρωπαϊ-
κού παρατηρητήριου κατά του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας, που αντικαταστάθηκε από 
τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων την 
1η Μαρτίου 2007, την εκστρατεία της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της βίας εις βάρος γυναι-
κών. Το ΕΚ με τη συμμετοχή του σε αποστολές 
για την παρακολούθηση εκλογών, συμβάλλει 
επίσης στην ενίσχυση της δημοκρατίας σε 
τρίτες χώρες.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του επί 
θεμάτων προϋπολογισμού το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επέτυχε να αυξήσει σημαντικά 
τις πιστώσεις για προγράμματα εκδημοκρατι-
σμού και προστασίας των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Το 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αγωνίστηκε με επιτυχία για τη διατήρηση 
ενός χωριστού μέσου χρηματοδότησης 

των δραστηριοτήτων αυτών, το Ευρωπαϊκό 
Μέσον για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. Αυτό αποτελεί ένα οικονομικό 
και πολιτικό μέσον που συμβάλλει στην ανά-
πτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου, το σεβασμό όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιω-
δών ελευθεριών σε τρίτες χώρες σ’ ολόκληρο 
τον κόσμο και περιλαμβάνει μια ειδική εστίαση 
στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Η προώθηση των οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων των πολιτών εντός της Ένωσης, 
η καταπολέμηση του ρατσισμού, της θρη-
σκευτικής μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας, 
καθώς και η μεταχείριση που επιφυλάσσεται 
σε όσους ζητούν άσυλο και στους αλλοδαπούς 
εργαζόμενους  αποτελούν επίσης ζητήματα 
μεγάλου ενδιαφέροντος για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο . Η κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων εντός της ΕΕ εξετάζεται από την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση 
που οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι θίγονται 
τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, μπορούν να 
απευθύνονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 
και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
ασχολείται με καταγγελίες σχετικά με τη δρα-
στηριότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 
ενώ η Επιτροπή Αναφορών με αναφορές για 
παραβιάσεις των Συνθηκών από κράτη μέλη, 
τα οποία όχι σπάνια κατόπιν μιας διαδικασίας 
επί παραβάσει των Συνθηκών έχουν υποχρε-
ωθεί να τροποποιήσουν τους νόμους τους, 
προκειμένου να προσαρμοστούν στο κοινο-
τικό δίκαιο.
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NELSON ROLIHLAHLA MANDELA  
και ANATOLI MARCHENKO (μετά θάνατον)
ALEXANDER DUBČEK
AUNG SAN SUU KYI
ADEM DEMAÇI
LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO
OSLOBODJENJE
TASLIMA NASREEN
LEYLA ZANA
WEI JINGSHENG
SALIMA GHEZALI
IBRAHIM RUGOVA
XANANA GUSMÃO 
¡BASTA YA!
IZZAT GHAZZAWI και NURIT PELED-ELHANAN,  
και DOM ZACARIAS KAMWENHO  
OSWALDO JOSÉ PAYÁ SARDIÑAS
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ KOFI ANNAN και  
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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ
ΛΕΥΚΟΝΤΥΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ, HAUWA IBHRAHIM και  
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
ALAKSANDR MILINKEVICH
SALIH MAHMOUD MOHAMED OSMAN
HU JIA
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Hu Jia

Ο Hu Jia, γεννηθείς στις 25 Ιουλίου 1973 
στο Πεκίνο, είναι ένας εξέχων υπερασπι-
στής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
αντιφρονών της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας. Ο Hu Jia συνιστά ένα ιδιαίτερο είδος 
Κινέζου ακτιβιστή. Σε αντίθεση με άλλους, 
έχει επιδιώξει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών 
σκοπών: με αφετηρία το 1996, η πρώιμη 
ακτιβιστική δράση του Hu επικεντρώθηκε 
στον κίνδυνο απερήμωσης και στα ευαί-
σθητα οικοσυστήματα της Κίνας, ιδιαίτερα 
στο Θιβέτ, όπου υποστήριξε εκστρατείες 
δενδροφύτευσης και την προστασία της 
απειλούμενης με εξαφάνιση αντιλόπης 
του Θιβέτ, ή αλλιώς τσίρου. Έχει κατ’ εξα-
κολούθηση ζητήσει τη διεξαγωγή επίση-
μης έρευνας για τη σφαγή στην πλατεία 
Τιενανμέν του 1989, καθώς και την αποζη-
μίωση των θυμάτων και των οικογενειών 
τους. Είναι επίσης ένας εκ των συντονιστών 
του αγώνα των «ξυπόλυτων δικηγόρων», 

ενός κινήματος στο οποίο συμμετέχουν 
νομικοί, δικηγόροι και πανεπιστημιακοί 
που υποστηρίζουν τον ίδιο σκοπό. Ακόμα, 
φημίζεται για τη δράση του στον αγώνα 
κατά του HIV/AIDS ως εκτελεστικός διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Αγωγής σε θέματα 
Υγείας «Aizhixing» του Πεκίνου και ως ένας 
από τους ιδρυτές της μη κυβερνητικής 
οργάνωσης «Loving Source».

Ο Hu Jia έχει διωχθεί πολλές φορές για τη 
δράση του. Στις 16 Φεβρουαρίου 2006, ο 
Hu Jia τέθηκε υπό κράτηση για 41 ημέρες. 
Η κράτησή του δεν αναγνωρίστηκε από 
την κινεζική κυβέρνηση. Αφού επέστρεψε 
στο διαμέρισμά του στο Πεκίνο, όπου ζει 
με τη σύζυγό του Zeng Jinyan (επίσης 
ακτιβίστρια κατά του AIDS), ο Hu Jia 
τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό έως τον 
Μάρτιο του 2007. Δύο μήνες αργότερα, 
στις 18 Μαΐου 2007, ο Hu Jia και η σύζυγός 

του τέθηκαν και πάλι σε κατ’ οίκον περιο-
ρισμό με την κατηγορία ότι «αποτελούν 
απειλή για την εθνική ασφάλεια». Ο Hu 
Jia συνέχισε την ενεργό δράση του μέσω 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και ιστολογίων, ακόμη και ενόσω τελούσε 
υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Στις 26 Νοεμβρίου 2007 μίλησε σε βου-
λευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τη διάρκεια 
δημόσιας ακρόασης της υποεπιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην κατά-
θεσή του, εξέφρασε την επιθυμία του 
το 2008 να αποτελέσει το «Έτος των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα». 
Άμεση συνέπεια αυτής της ομιλίας προς 
τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ήταν η σύλληψη του Hu Jia με την κατη-
γορία της «υποκίνηση προς ανατροπή 
της κρατικής εξουσίας» και η καταδίκη 
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του στις 3 Απριλίου 2008 σε φυλάκιση 
διάρκειας τριάμισι ετών. Κρίθηκε ένοχος 
για τη συγγραφή άρθρων που αναφέρο-
νταν στην κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ενόψει των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Μετά τη σύλληψή του, η Zeng 
και η κόρη τους Qianci, τέθηκαν επίσης 
σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ διακόπηκε 
η τηλεφωνική σύνδεση και η σύνδεση 
στο Διαδίκτυο που είχαν στο σπίτι τους.

Ο Hu Jia, ο οποίος πάσχει από κίρρωση 
του ήπατος, δεν δέχεται τακτικές επισκέ-
ψεις ούτε λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Διαμαρτυρίες για τη σύλληψή του έχουν 
εκφραστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ήδη 
ψήφισμα ζητώντας την απελευθέρωση 
του Hu, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι 
έθιξαν το θέμα στις κινεζικές αρχές. Στις 

8 Αυγούστου 2007, το όνομα του Hu Jia 
και 42 ακόμη κινέζων διανοούμενων 
εμφανίστηκε σε μια ανοιχτή επιστολή 
με τον τίτλο «Ένας κόσμος, Ένα όνειρο: 
Παγκόσμια Ανθρώπινα Δικαιώματα», 
ζητώντας να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. 
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2007, ο ίδιος και ο 
δικηγόρος του, Teng Biao, δημοσίευσαν 
μια ακόμα ανοιχτή επιστολή με τίτλο 
«Η Πραγματική Κίνα και οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες», όπου περιγραφόταν με λεπτο-
μέρειες η κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα ενόψει των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

Απονέμοντας το Βραβείο Ζαχάρωφ στον 
Hu Jia, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανα-
γνωρίζει τον καθημερινό αγώνα για την 
ελευθερία όλων των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα.
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Nelson Rolihlahla Mandela

Anatoli Marchenko

Ο Nelson Rolihlahla Mandela, κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης του 1993, 
που γεννήθηκε το 1918 στην Ουμτάτα της Νότιας Αφρικής, εξελέγη το 1994 στις 
πρώτες ελεύθερες εκλογές Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της 
Νότιας Αφρικής. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη φυλακή. Για τους 
συμπατριώτες του και την παγκόσμια κοινή γνώμη αποτελούσε ως αρχηγός του ANC 
(African National Congress) τη συμβολική μορφή της αντίστασης του μαύρου πλη-
θυσμού κατά του απάνθρωπου καθεστώτος του απαρτχάιντ. Όταν του απονεμήθηκε 
το βραβείο, το 1988, ο Mandela βρισκόταν ακόμη σε κατ’ οίκον περιορισμό. Έχοντας 
αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή από τον Ιούνιο του 1999, εξακολουθεί να είναι προ-
σηλωμένος στα ιδανικά και τις αξίες του με τη δραστηριοποίησή του σε δύο φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα, το Ίδρυμα Nelson Mandela και το Ταμείο Nelson Mandela για 
τα Παιδιά, καθώς και στην πρωτοβουλία Global Elders την οποία εγκαινίασε στις 18 
Ιουλίου 2007 στο Γιοχάνεσμπουργκ μαζί με την Graça Machel και τον Αρχιεπίσκοπο 
Desmond Tutu. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μια ομάδα παγκοσμίων ηγετών, ακτι-
βιστών για την ειρήνη και προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι 
έχουν ως στόχο να επιλύσουν τα παγκόσμια προβλήματα, αξιοποιώντας «σχεδόν 

1000 χρόνια συλλογικής πείρας για να εξεύρουν λύσεις σε φαινομενικά ανυπέρβλη-
τα προβλήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, το HIV/AIDS, και η φτώχεια» και «να 
χρησιμοποιήσουν την πολιτική τους ανεξαρτησία προκειμένου να συμβάλουν στην 
επίλυση μερικών από τις πλέον δυσεπίλυτες συγκρούσεις του πλανήτη.» Στην ομιλία 
του κατά τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Νότια Αφρική, ο Nelson Mandela ανέφερε: 
«Μια κατευθυντήρια αρχή στην προσπάθειά μας για την εγκαθίδρυση τη χώρα μας 
μιας δημοκρατίας χωρίς φυλετικές διακρίσεις και αποκλεισμούς ήταν ότι υπάρχουν 
καλοί άνδρες και γυναίκες σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας 
και ότι σε μια ανοικτή και ελεύθερη κοινωνία οι Νοτιοαφρικανοί αυτοί θα ενώσουν 
τις δυνάμεις τους ώστε από κοινού και συνεργαζόμενοι να πραγματώσουν το κοινό 
αγαθό. Ιστορικοί εχθροί κατάφεραν να διαπραγματευθούν μια ειρηνική μετάβαση 
από το απαρτχάιντ στη δημοκρατία ακριβώς επειδή ήμασταν έτοιμοι να δεχθούμε 
την έμφυτη καλοσύνη του άλλου». Τον Ιούλιο του 2008, ο Nelson Mandela εόρτασε 
τα ενενηκοστά του γενέθλια και κάλεσε για μια ακόμη φορά να εντατικοποιηθούν οι 
παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας και της αδικίας.

Ο Anatoli Marchenko (1938-1986), ένας από τους γνωστότερους αντιφρονούντες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πέθανε μετά από 20ετή κάθειρξη τον Δεκέμβριο 
του 1986 στη φυλακή της Tschistopol από τις συνέπειες μιας απεργίας πείνας. Ήταν 
μέλος της ομάδας που δημιουργήθηκε το 1975 για να αγωνισθεί υπέρ της τήρησης 
της Τελικής Πράξης της ΔΑΣΕ, και ιδιαίτερα των διατάξεων που αφορούν την αν-
θρώπινη διάσταση, την ασφάλεια και τη συνεργασία.

Αποκάλυψε την αλήθεια για τα σοβιετικά στρατόπεδα εργασίας και τις σοβιετικές 
φυλακές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του για αντισοβιετική δράση και 
προπαγάνδα.

«Η μόνη δυνατότητα για την καταπολέμηση της κυριαρχίας του κακού και της πα-
ρανομίας είναι, κατά τη γνώμη μου, να ξέρει κανείς την αλήθεια».
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Aung San Suu Kyi

Alexander Dubček

Η κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ για την Ειρήνη του 1991 και πολιτική προσωπικότητα της 
αντιπολίτευσης, Aung San Suu Kyi, που γεννήθηκε το 1947, βραβεύτηκε το 1990 με το 
Βραβείο Ζαχάρωφ. Τον Αύγουστο του 1988, ο στρατός κατέπνιξε πανεθνική γενική απεργία 
υπέρ της δημοκρατίας και κατά της τότε κυβέρνησης της Βιρμανίας και εν συνεχεία κατέλαβε 
την εξουσία. Η Suu Kyi επέστρεψε στη Βιρμανία προκειμένου να τεθεί επικεφαλής του δημο-
κρατικού κινήματος. Το στρατιωτικό καθεστώς απάντησε με αιματοκύλισμα και έθεσε το 1989 
την Suu Kyi και εκατοντάδες μέλη του κόμματος NLD (Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία) που 
είχε ιδρύσει η ίδια, σε κατ’ οίκον περιορισμό. Παρά την επιτυχία της NLD στις κοινοβουλευ-
τικές εκλογές το 1990, το στρατιωτικό καθεστώς παρέμεινε στην εξουσία επιβάλλοντας το 
στρατιωτικό νόμο. Η Suu Kyi αρνήθηκε να πάρει το δρόμο της εξορίας και αποφυλακίστηκε 
μετά από έξι χρόνια, τον Ιούλιο 1995. Με απόλυτη πεποίθηση η Suu Kyi διακήρυξε: «Ακόμα 
και κάτω από την καταπιεστικότερη κρατική μηχανή το θάρρος βγαίνει στην επιφάνεια, αφού 
ο φόβος δεν είναι η φυσική κατάσταση του πολιτισμένου ανθρώπου». Στις 30 Μαΐου 2003 η 
Aung San Suu Kyi, μαζί με 19 άλλα μέλη του κόμματος NLD, συνελήφθη και πάλι και ετέθη σε 
κατ’ οίκον περιορισμό, αποκομμένη από κάθε επαφή με την οικογένειά της, τους φίλους της 
και τους πολιτικούς της συνοδοιπόρους. Τον Οκτώβριο του 2004 η ΕΕ επέβαλε αυστηρότερες 
κυρώσεις κατά τη Βιρμανίας, επειδή το καθεστώς δεν συμμορφώθηκε στις απαιτήσεις της οι 

οποίες, μεταξύ άλλων, συμπεριλάμβαναν την απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi και την 
παύση άσκησης πιέσεων στην Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία. Η Aung San Suu Kyi εξα-
κολουθεί έως σήμερα να τάσσεται υπέρ του εθνικού διαλόγου, των ελεύθερων εκλογών, των 
δημοκρατικών ελευθεριών και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα της. 
Μετά τη βιαία καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Βιρμανία τον Σεπτέμβριο 
του 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να εκφράσει την υποστήριξή του προς τους 
Βιρμανούς διαμαρτυρόμενους και καταδίκασε τη βάναυση αντίδραση των βιρμανικών αρχών 
στο ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007. Το ΕΚ επανάρχισε επίσης την εκστρατεία του 
για την απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi εκθέτοντας έξω από το κτήριο του Κοινοβουλίου 
στις Βρυξέλλες ένα τεράστιο πορτραίτο της Βιρμανής ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, που έφε-
ρε την επιγραφή Ελευθερώστε τώρα την Aung San Suu Kyi. Ωστόσο, το Μάιο του 2008, η 
Βιρμανία παρέτεινε την κράτηση της Suu Kyi για ένα ακόμη έτος, με αποτέλεσμα να τελεί υπό 
κατ’ οίκον περιορισμό για έξι συναπτά έτη και να έχει διέλθει τα 13 από τα τελευταία 18 έτη ως 
πολιτικός κρατούμενος ή υπό κατ’ οίκον περιορισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του τού Ιουνίου 2008 κατήγγειλε για μια ακόμη φορά τη συνεχιζόμενη κράτηση της Aung San 
Suu Kyi και των άλλων πολιτικών κρατουμένων στη Βιρμανία. Οι βιρμανικές αρχές έχουν αρ-
νηθεί να χορηγήσουν άδεια προκειμένου να την επισκεφθεί αντιπροσωπεία ΒΕΚ.

Απονέμοντας το βραβείο στον Alexander Dubček (1921-1992) το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τίμησε το 1989 έναν από τους πρωτεργάτες της ανανέωσης και 
της αφύπνισης στον πρώην ανατολικό συνασπισμό και την κυρίαρχη μορφή του 
μεταρρυθμιστικού κινήματος, το οποίο έγινε γνωστό με το όνομα «Άνοιξη της 
Πράγας». 

Ο στόχος του να δώσει στο σοσιαλισμό ένα «ανθρώπινο πρόσωπο» συνετρίβη στις 
21 Αυγούστου 1968 από τα τανκς των κρατών του Συμφώνου της Βαρσοβίας. 
Κατηγορούμενος για προδοσία, στερημένος από όλα τα αξιώματά του και δι-
αγραμμένος από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας, ο Alexander 
Dubček έζησε έως το 1985 ως απλός εργάτης. Το 1988 επέστρεψε στην ενεργό 
πολιτική ζωή και στρατεύθηκε στο Κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα.

Μετά την επανάσταση στην Τσεχοσλοβακία, εξελέγη Πρόεδρος της Συνέλευσης 
της Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. Ο Αντρέϊ Ζαχάρωφ, σε μήνυμα 

που εκφωνήθηκε  κατά την τελετή της απονομής του Ιανουαρίου 1990, τον χαρα-
κτήρισε ως μία από τις μορφές που συνετέλεσαν στη διατήρηση των ελπίδων των 
σοβιετικών αντιφρονούντων στον μακροχρόνιο αγώνα τους για την γκλάσνοστ. Ο 
Alexander Dubček στην αντιφώνησή του εξέφρασε την ευχή «χάρη στην Άνοιξη 
της Πράγας να ηχήσει το 1990 και όλα τα επόμενα έτη η μεγάλη συμφωνία του 
ευρωπαϊκού κοινοτικού πνεύματος».

Μετά τη «Βελούδινη Επανάσταση» του 1989, ο Dubček εξελέγη Πρόεδρος της 
Ομοσπονδιακής Συνέλευσης στις 28 Δεκεμβρίου 1989 και επανεξελέγη το 1990 
και 1992.

Ο Dubček απεβίωσε στις 7 Νοεμβρίου 1992 συνεπεία των τραυμάτων που υπέστη 
σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα που συνέβη λίγες εβδομάδες νωρίτερα.
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Adem Demaçi

Las Madres de la Plaza de Mayo

Το 1991 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο για την Ελευθερία του 
Πνεύματος στον Κοσοβάρο Adem Demaçi, που γεννήθηκε το 1936 στην Πρίστινα, 
και τίμησε με τον τρόπο αυτό έναν άνθρωπο που είχε περάσει το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ζωής του (1962 - 1990) στη φυλακή, γιατί είχε αγωνιστεί με τον γραπτό και 
προφορικό λόγο για τα βασικά δικαιώματα των Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο. 

Η φυλάκιση δεν μπόρεσε ωστόσο να φοβίσει τον Demaçi: συνέχισε να υψώνει τη 
φωνή του για να καταστήσει γνωστή την οδυνηρή πραγματικότητα: πικρή αλή-
θεια για την καταπίεση δύο εκατομμυρίων Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο από τους 
Σέρβους.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα προς τη δημοκρατία. 
Χωρίς ελευθερία λόγου δεν υπάρχει διάλογος, χωρίς διάλογο δεν μπορεί να εξευ-
ρεθεί η αλήθεια και χωρίς την αλήθεια είναι αδύνατη η πρόοδος».

Μετά την απελευθέρωσή του ο Adem Demaçi ανέλαβε την προεδρία του 
Συμβουλίου για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Ελευθεριών. Από το 1998 έως το 1999, την περίοδο της σερβικής επίθεσης, χρη-
μάτισε πολιτικός εκπρόσωπος του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου 
(UCK). Από την εποχή του πολέμου, ασχολείται κατά προτεραιότητα με την εθνι-
κή συμφιλίωση και την επιστροφή των προσφύγων. Ανέλαβε την προεδρία της 
Επιτροπής για την Αμοιβαία Κατανόηση, την Ανεκτικότητα και τη Συνύπαρξη, στην 
οποία μετέχουν εκπρόσωποι όλων των εθνοτικών ομάδων του Κοσσυφοπεδίου 
«διότι το Κοσσυφοπέδιο ανήκει σε όλους» και «επιθυμούμε (…) μια ελεύθερη, 
δημοκρατική και πολυεθνική κοινωνία».

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Συμβουλίου για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του Λαού του Κοσσυφοπεδίου.

Έως σήμερα συμμετέχει στην πολιτική ζωή του Κοσσυφοπεδίου.

Το αργεντινό κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Las Madres de la Plaza de 
Mayo» έλαβε το 1992 το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Από το 1976 έως το 1983 η Αργεντινή βίωσε το καθεστώς στρατιωτικής δικτατο-
ρίας. Τον Απρίλιο του 1977 συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά 14 γυναίκες στην 
«Plaza de Mayo» προκειμένου να απευθύνουν έκκληση στον Πρόεδρο Βιντέλα. 
Αρχικά οι μητέρες αναζητούσαν κυρίως τα αγνοούμενα παιδιά τους και ζητούσαν 
την ποινική δίωξη των υπευθύνων για την εξαφάνιση 30.000 ανθρώπων κατά τη 
διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας· κατόπιν αγωνίστηκαν για μία ανεξάρτητη 
δικαιοσύνη, την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης και την ειρήνη.
Η πορεία των «Las Madres» κάθε Πέμπτη στην Plaza de Mayo, μπροστά στην Casa 
Rosada (έδρα της Προεδρίας), είναι το σύμβολο της αντίστασης του κινήματός 
τους. Διαδηλώνουν με το κεφάλι καλυμμένο με μια λευκή μαντίλα, που αναγνωρί-
ζεται σ’ όλο τον κόσμο ως το έμβλημα του αγώνα για τη δικαιοσύνη.
Οι αργεντίνες μητέρες εύχονται η νεολαία της χώρας να κινητοποιηθεί και να αγω-
νισθεί εναντίον ενός συστήματος που καταδικάζει εκατομμύρια Αργεντινούς στη 

φτώχεια και δεν εξασφαλίζει ούτε παιδεία, ούτε στέγη, ούτε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.
Προς το σκοπό αυτό, las Madres de la Plaza de Mayo δημιούργησαν ένα λαϊκό 
πανεπιστήμιο για την κατάρτιση των νέων που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαί-
δευση.
Το 1999 απονεμήθηκε στην οργάνωση το Βραβείο των Ηνωμένων Εθνών για την 
Εκπαίδευση στην Ειρήνη. Στις 10 Δεκεμβρίου 2003 απονεμήθηκε στην Πρόεδρο 
των γιαγιάδων Estela Barnes de Carlotto το Βραβείο των Ηνωμένων Εθνών στον 
τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το Δεκέμβριο του 2002 οργάνωσαν την 22η τους 24ωρη Πορεία Αντίστασης, με 
σύνθημα: «Όχι στην πληρωμή του εξωτερικού χρέους».
Οι «Madres de la Plaza de Mayo» δεν έπαυσαν, παρά τις πολλές δυσκολίες, να ζη-
τούν δικαιοσύνη και αλήθεια. Οι πρόσφατες δίκες και φυλακίσεις ορισμένων από 
τους υπευθύνους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Αργεντινή τη δεκα-
ετία του 1970 συνιστούν αποτέλεσμα των αδιάκοπων προσπαθειών τους. 
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Taslima Nasreen

Oslobodjenje

Όταν η ιατρός και συγγραφέας Taslima Nasreen, που γεννήθηκε το 1962 στο 
Μπαγκλαντές, τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 1994, είχε ήδη αναζητήσει 
καταφύγιο στην Ευρώπη. Οι φανατικοί ισλαμιστές την απειλούσαν με θάνατο και 
τα βιβλία της ήταν απαγορευμένα, διότι σ’ αυτά ασκεί κριτική κατά του θρησκευ-
τικού φονταμενταλισμού και της καταπίεσης των γυναικών.
Στην ευχαριστήρια ομιλία της κατά την απονομή του βραβείου, ανέφερε ότι προ-
έρχεται από ένα μέρος του κόσμου στο οποίο οι κοινωνικές εντάσεις και οι ανθρώ-
πινες δυσχέρειες είναι αφόρητες. Ως συγγραφέας δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια 
της μπροστά στην καθημερινή δυστυχία και τη λιμοκτονία στις παραγκουπόλεις.
Τον Σεπτέμβριο του 1998, η Taslima Nasreen επέστρεψε στο Μπαγκλαντές, για να 
επισκεφθεί την ετοιμοθάνατη μητέρα της. Μόλις διαδόθηκε το νέο αυτό, οι φανα-
τικοί ισλαμιστές επιχείρησαν και πάλι να την εξοντώσουν. Ένα δικαστήριο εξέδωσε 
ένταλμα σύλληψής της και την απείλησε με κατάσχεση της περιουσίας της. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε στην έκκληση για βοήθεια που 
απηύθυνε η Taslima Nasreen και κάλεσε με ψήφισμά του την κυβέρνηση 

του Μπαγκλαντές να προστατεύσει τη ζωή και την ασφάλεια της Taslima 
Nasreen.
Λόγω των συνεχιζόμενων απειλών, η Nasreen εγκατέλειψε και πάλι τη χώρα της 
τον Ιανουάριο του 1999. 
Από το 1994, η Taslima έχει ζήσει σε διάφορες χώρες ως εξόριστη μεταξύ των 
άλλων στη Γαλλία, στη Σουηδία και, από το 2004, στην Ινδία. Αλλά ακόμη και εκεί 
υφίστατο αυξανόμενη πίεσsη από μουσουλμανικές ομάδες που διαμαρτύροντο 
για τα «αντιισλαμικά» διηγήματα και απομνημονεύματά της, πράγμα που την ανά-
γκασε να εγκατασταθεί στο Νέο Δελχί και να ζει υπό την προστασία της ινδικής κυ-
βέρνησης από το Νοέμβριο του 2007. Τελικά, λόγω των αυξανόμενων απειλών για 
τη ζωή της από ισλαμιστές εξτρεμιστές στην Ινδία καθώς και λόγω της επισφαλούς 
υγείας της, επέστρεψε στην Ευρώπη στα μέσα Μαρτίου 2008.
Τον Ιανουάριο 2008, απονεμήθηκε στην Taslima Nasreen το Βραβείο Simone 
de Beauvoir με την ευκαιρία της 100ής επετείου από τη γέννηση της Simone de 
Beauvoir.

Το 1993 το Βραβείο Ζαχάρωφ απονεμήθηκε στην Oslobodjenje, ημερήσια εφημε-
ρίδα που ιδρύθηκε το 1943.

Παρά τις απώλειες και τους τραυματισμούς δημοσιογράφων, και την καταστροφή 
των κεντρικών γραφείων της εφημερίδας από Σέρβους, 70 περίπου συντάκτες - 
μουσουλμάνοι, σέρβοι και κροάτες - εργάζονταν σε ένα καταφύγιο, στο υπόγειο 
του κτηρίου της εφημερίδας στο Σαράγιεβο, διακυβεύοντας τη ζωή τους για την 
έκδοση της εφημερίδας. 

Ο Zlatko Disdarevic, ένας από τους τότε συντάκτες και κατοπινός πρέσβης της 
Βοσνίας δήλωσε ότι η Oslobodjenje εξυπηρετούσε το στόχο της διατήρησης και 
προάσπισης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ως πολυεθνικού κράτους.

«Οι προσπάθειές μας στρέφονται κατά του θανάτου, της διαίρεσης ή ακόμη και της 
εξάλειψής της Βοσνίας Ερζεγοβίνης από τον χάρτη. Ο πληθυσμός του Σαράγιεβο, 
της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης, θα συνεχίσει να αγωνίζεται κατά του διαμελι-
σμού που έχει τις ρίζες του στην προ του Μεγάλου Πολέμου Ευρώπη».

Η Oslobodjenje εόρτασε το 2003 τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Το όνομά της 
«Απελευθέρωση» η εφημερίδα το οφείλει στους ιδρυτές της, τους Παρτιζάνους, 
οι οποίοι αγωνίστηκαν κατά των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στη 
Γιουγκοσλαβία.
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Leyla Zana

Wei Jingsheng

Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε στη Leyla Zana το Βραβείο Ζαχάρωφ το 
1995 για το θαρραλέο τρόπο με τον οποίο προάσπισε τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και για την αφοσίωσή της στο έργο της ειρηνικής και δημοκρατικής επίλυσης των 
συγκρούσεων μεταξύ της Τουρκικής Κυβέρνησης και του κουρδικού πληθυσμού 
της Τουρκίας, είχε ήδη παραμείνει στη φυλακή ένα χρόνο.

Υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα του φυλακισμένου συζύγου της, η Zana είχε ανα-
λάβει ηγετικό ρόλο που κορυφώθηκε με την υποψηφιότητά της στις τουρκικές 
βουλευτικές εκλογές του 1991, κατά τις οποίες έλαβε το 84% των ψήφων στην 
εκλογική της περιφέρεια του Diyarbakir. Κατά την εγκατάσταση στο αξίωμά της, 
υποσχέθηκε στα κουρδικά «να αγωνισθεί ώστε ο Κουρδικός και ο Τουρκικός λαός 
να μπορούν να ζουν μαζί σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο».

Με βάση τις ομιλίες που εκφώνησε και τα κείμενα που δημοσίευσε υπερασπιζό-
μενη τα δικαιώματα των Κούρδων, η Leyla Zana μαζί με τρεις άλλους Κούρδους 
βουλευτές του φιλοκουρδικού Κόμματος της Δημοκρατίας, κατηγορήθηκε ότι 

συνδέεται με το ΡΚΚ και καταδικάστηκε από το δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας 
της Άγκυρας τον Δεκέμβριο του 1994 σε 15ετή κάθειρξη. 

Το 1997 η κυβέρνηση προσφέρθηκε να την απελευθερώνει για λόγους υγείας, 
αλλά η Zana αρνήθηκε. «Ελπίζω να δω μια γενική αμνηστία για όλους τους πολιτι-
κούς κρατούμενους. Δεν θέλω να απελευθερωθώ για λόγους υγείας ενώ οι πολιτι-
κοί μου φίλοι παραμένουν στη φυλακή».

Μετά την ολοκλήρωση μιας νέας δίκης το 2003 η οποία - όπως και η πρώτη 
δίκη - θεωρήθηκε ως μη δίκαιη και αμερόληπτη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το δικαστήριο αποφάσισε όπως οι πρώην Κούρδοι 
βουλευτές εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους.

Ωστόσο, στις 9 Ιουνίου 2004 το Τουρκικό Εφετείο αποφάσισε την ανάκληση των 
προηγούμενων αποφάσεων και την αποφυλάκισή τους. Έτσι, στις 14 Οκτωβρίου 
2004, η Leyla Zana μπόρεσε επιτέλους να απευθυνθεί στην ολομέλεια αυτοπρο-
σώπως, σε μια πανηγυρική συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες.

Ο Wei Jingsheng «πατέρας του κινεζικού δημοκρατικού κινήματος» ήταν ο βρα-
βευθείς με το Βραβείο Ζαχάρωφ το έτος 1996.

Ο πλέον γνωστός αντιφρονών της Κίνας γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1950 σε μια οι-
κογένεια κρατικών υπαλλήλων, ενστερνίσθηκε ως ερυθροφρουρός, τα ιδεώδη της 
μαοϊκής πολιτιστικής επανάστασης, αλλά απογοητευμένος από τις φρικαλεότητες 
του ταξικού αγώνα στράφηκε αργότερα στον ουμανισμό και τη δημοκρατία.

Το 1978, όταν ανήλθε στην εξουσία ο Deng Xiaoping, ο Wei Jingsheng συνέβαλε 
στη δημιουργία του «Τοίχου της Δημοκρατίας»: σε εφημερίδες τοίχου, οι πολίτες 
ζητούσαν την αποκατάσταση αδικιών που είχαν υποστεί. «Τι είναι πραγματική δη-
μοκρατία;» ρωτούσε ο Wei Jingsheng σε μια αφίσα, γεγονός που προκάλεσε το 
ενδιαφέρον του κόσμου αλλά και την οργή της κινεζικής κυβέρνησης.

Το 1979, χαρακτήρισε τον Deng Xiaoping δικτάτορα-διάδοχο του Mao Tse-tung. Γι’ 
αυτό συνελήφθη και κατηγορήθηκε σε μια σκηνοθετημένη δίκη για αντεπαναστατικά 
εγκλήματα και καταδικάσθηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη και σε στρατόπεδο εργασίας.

Ακόμη και μετά την αποφυλάκισή του το 1993 ο Wei Jingsheng δεν σταμάτησε τον 
αγώνα. Ανέπτυξε επαφές με δυτικά μέσα ενημέρωσης και εξακολούθησε να καταγ-
γέλλει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Το 1994 συνελή-
φθη από την κρατική ασφάλεια και στα τέλη του 1995 καταδικάστηκε εκ νέου σε 
14ετή φυλάκιση λόγω αντικομμουνιστικής συνωμοτικής δράσης. Η κατάσταση της 
υγείας του επιδεινωνόταν ολοένα και περισσότερο λόγω των απάνθρωπων συνθη-
κών φυλάκισης και της κακομεταχείρισής του από τους συγκρατουμένους του.

Στις 16 Νοεμβρίου 1997 ο Wei Jingsheng αποφυλακίσθηκε χάρη στις διεθνείς 
πιέσεις και απελάθηκε στις ΗΠΑ. Ως πρόεδρος του Κινεζικού Συνασπισμού του 
Εξωτερικού για τη Δημοκρατία (Overseas Chinese Democracy Coalition, OCDC) 
που ιδρύθηκε το 1998, και ως ιδρυτής του Ιδύματος Wei Jingsheng, εξακολουθεί 
να αγωνίζεται για την επίτευξη του βασικού του στόχου: τα δικαιώματα του αν-
θρώπου και τη δημοκρατία στην Κίνα.
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Ibrahim Rugova

Salima Ghezali

To 1998, όταν κλιμακώθηκε η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ σερβικών δυνάμεων και 
του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
απονέμοντας το Βραβείο Ζαχάρωφ στον Ibrahim Rugova, τον πολιτικό ηγέτη 
των Κοσοβάρων, έδωσε ένα σαφές μήνυμα. Με την απονομή του βραβείου στον 
Ibrahim Rugova το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίμησε έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνί-
σθηκε με συνέπεια για την αρχή της ειρηνικής αντίστασης κατά της βίας.
Ο Ibrahim Rugova, ο οποίος γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1944 στην Cerrca (Istog) 
του Κοσσυφοπεδίου, σπούδασε φιλολογία στο πανεπιστήμιο της Πρίστινα, προτού 
εκλεγεί επικεφαλής της Δημοκρατικής Ένωσης του Κοσσυφοπεδίου (LDK) το 1989. 
Το έτος εκείνο το Βελιγράδι κατήργησε το αυτόνομο καθεστώς της επαρχίας του 
Κοσσυφοπεδίου, οι Αλβανοί καταπιέζονταν και οι αντιφρονούντες συνελήφθησαν. 
Το 1990 τα δύο εκατομμύρια των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου ενέκριναν το δικό 
τους σύνταγμα, με δημοψήφισμα το 1991 ετάχθησαν με πλειοψηφία 97% υπέρ της 
ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου και το 1998 εξέλεξαν τον Ibrahim Rugova ως 
Πρόεδρο της ανακηρυχθείσας από τους ίδιους «Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου». 
Ο ειρηνιστής Rugova δεν παρεξέκλινε ποτέ από τη θέση του υπέρ μιας  αντίστασης 

χωρίς βία κατά του σερβικού καθεστώτος, δηλώνοντας πάντοτε την προθυμία 
για διεξαγωγή διαλόγου με το Βελιγράδι. Προσπάθησε να κερδίσει τη συμπάθεια 
της διεθνούς κοινότητας για την υπόθεση του λαού του. Οι αδιάκοπες εκκλήσεις 
προς τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση και να εξασφαλίσει στο 
Κοσσυφοπέδιο διεθνή προστασία παραμένουν πάντα το ίδιο έντονες.
Πεπεισμένος ότι η αυτοδιάθεση του λαού του μπορεί να επιτευχθεί μόνον με 
ειρηνικά μέσα, ο Ibrahim Rugova, ως εκπρόσωπος των Κοσοβάρων στις δια-
πραγματεύσεις, υπέγραψε στις 18 Μαρτίου 1999 την ειρηνευτική συμφωνία του 
Ραμπουγιέ. Η άρνηση του Βελιγραδίου να υπογράψει τη συμφωνία οδήγησε στις 
νατοϊκές αεροπορικές επιθέσεις κατά της Γιουγκοσλαβίας στις 24 Μαρτίου, που 
έμελλαν να διαρκέσουν τρεις μήνες. Στις 28 Μαρτίου ο κυριότερος σύμβουλος 
του Rugova στις διαπραγματεύσεις, Fehmi Agani, δολοφονήθηκε στην Πρίστινα. 
Ο ίδιος ο Rugova αναγκάσθηκε να καταφύγει στην παρανομία.
Τον Μάρτιο του 2002 ο Ibrahim Rugova εξελέγη πρώτος Πρόεδρος του 
Κοσσυφοπεδίου.
Ο Πρόεδρος Rugova απεβίωσε συνεπεία καρκίνου στις 21 Ιανουαρίου 2006.

Η Salima Ghezali, κάτοχος του Βραβείου Ζαχάρωφ του 1997, γεννήθηκε το 1958 
κοντά στο Αλγέρι. Κατά τη δεκαετία του 80 ανέλαβε δράση στο φεμινιστικό κίνημα 
της Αλγερίας, μεταξύ άλλων ως ιδρυτικό μέλος της Ένωσης «Γυναίκες της Ευρώπης 
και του Μαγκρέμπ» και ως αρχισυντάκτρια του γυναικείου περιοδικού «Nyssa», το 
οποίο η ίδια ίδρυσε.
Η ακτιβίστρια στα ζητήματα των δικαιωμάτων των γυναικών εξελίχθηκε σε συ-
νειδητοποιημένη υπέρμαχο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας 
στην Αλγερία. Υπό την ιδιότητά της ως εκδότριας του εβδομαδιαίου περιοδικού «La 
Nation», θίγει από το 1994 ολοένα και περισσότερο τα προβλήματα της λογοκρισί-
ας. Τα άρθρα της ζητούσαν να εξευρεθεί μια ειρηνική και δημοκρατική λύση για την 
κρίση στην Αλγερία, κατά την οποία έχουν βρει τον θάνατο δεκάδες χιλιάδες άτομα, 
μεταξύ των οποίων και πολλοί δημοσιογράφοι. Έγινε συνεπώς στόχος των διασταυ-
ρούμενων πυρών των αλγερινών αρχών και των ισλαμιστών εξτρεμιστών.
Το άρθρο της για την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Αλγερία 
που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Le Monde Diplomatique» υπήρξε αφορμή 

να διαταχθεί από τις αρχές η διακοπή της έκδοσης της εφημερίδας της, το 1996. Η 
Salima  αντέδρασε: «Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι ο πολιτισμός θα 
νικήσει τη βαρβαρότητα είναι να επισημαίνουμε τις αρχές που συνιστούν τα θεμέ-
λια της ανθρώπινης κοινωνίας μας και να επαγρυπνούμε διαρκώς».
Στις 25 Απριλίου 1996 η Salima Ghezali, σε ακρόαση για την ελευθερία του Τύπου 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στην κατάσταση φόβου και 
καταναγκασμού την οποία υφίστανται οι δημοσιογράφοι στην Αλγερία όταν προ-
σπαθούν να παρακάμψουν τη λογοκρισία και να αποφύγουν την οργή των αντι-
πάλων τους.
Όταν το 2002 επρόκειτο να επανεκδοθεί το «La Nation», η Salima Ghezali επιβε-
βαίωσε  ότι η εφημερίδα θα συμβάλει και στο μέλλον στην προοπτική ενός δημο-
κρατικού ανοίγματος της χώρας.
Από τον Φεβρουάριο του 2005, η Salima Ghezali είναι μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου του Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος Υποστήριξης των Υπερασπιστών των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (EMHRF)
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José Alexandre “Xanana” Gusmão

¡BASTA YA!

Ο Xanana Gusmão γεννήθηκε στη Laleia, στο Ανατολικό Τιμόρ στις 20 Ιουνίου 1946. 
Μετά την αποχώρηση των Πορτογάλων, η Ινδονησία άρχισε να ασκεί πολιτική απο-
σταθεροποίησης στο Ανατολικό Τιμόρ. Στις 7 Δεκεμβρίου 1975 έλαβε χώρα η ινδο-
νησιακή εισβολή. Ο Gusmão πέρασε τότε στην παρανομία και το 1978 έγινε αρχη-
γός του ένοπλου τμήματος του «Επαναστατικού Μετώπου για την Ανεξαρτησία του 
Ανατολικού Τιμόρ» (FRETILIN). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι βιαιοπραγίες που συνό-
δευσαν την εισβολή είχαν ως αποτέλεσμα 200 000 θύματα, αλλά αυτό δεν έκαμψε 
το αντιστασιακό φρόνημα του λαού. Ο Xanana Gusmão έκανε πολλές προσπάθειες 
για να επιτύχει ειρηνική επίλυση προτείνοντας στην ινδονησιακή κυβέρνηση σχέ-
διο ειρήνης και συζητήσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Το 1986, επέτυ-
χε να συνενώσει τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στο πλαίσιο του «Εθνικού 
Αντιστασιακού Συμβουλίου του Τιμόρ» (CNRT). Ο Xanana Gusmão συνελήφθη στις 
20 Νοεμβρίου 1992. Καταδικάστηκε για ενέργειες που απέβλεπαν στην απόσχιση 
και για παράνομη κατοχή όπλων σε ισόβια δεσμά. Η ποινή αυτή μετατράπηκε αργό-
τερα σε 20 χρόνια κάθειρξης και κατέληξε σε κατ’ οίκον περιορισμό, το Φεβρουάριο 
του 1999. Ακόμα όμως και η φυλάκιση του Gusmão, αποκαλούμενου πλέον 

«Μαντέλα του Τιμόρ», δεν μπόρεσε να κάμψει το φρόνημα του αντιστασιακού κι-
νήματος. Η απελευθέρωση του Xanana Gusmão, στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, λίγο 
μετά το δημοψήφισμα της 30ής Αυγούστου, κατά το οποίο το 80% του πληθυσμού 
του Ανατολικού Τιμόρ ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας από την Ινδονησία, ήταν απο-
τέλεσμα της μαζικής διεθνούς πίεσης που ασκήθηκε στον Πρόεδρο της Ινδονησίας 
Habibie. Τη στιγμή της απελευθέρωσής του, ο Xanana Gusmão, που ως υπέρμαχος 
της ειρήνης και του διαλόγου κατέστη σύμβολο της αντίστασης του Ανατολικού 
Τιμόρ και ενσάρκωσε τις ελπίδες του κινήματος διεθνούς αλληλεγγύης, δήλωσε: 
«Υπό την ιδιότητά μου ως ελευθέρου ανθρώπου, υπόσχομαι να κάνω ό,τι μπορώ, 
ώστε να φέρω την ειρήνη στο Ανατολικό Τιμόρ και στο λαό μου». Τον Απρίλιο του 
2002 διεξήχθησαν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στο 
Ανατολικό Τιμόρ. Ο Xanana Gusmão εκλέχθηκε με το 83% σχεδόν των ψήφων. 
Στις 20 Μαΐου 2002 ο Koffi Annan κήρυξε επισήμως την ανεξαρτησία της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Ανατολικού Τιμόρ. Ο José Xanana Gusmão διετέλεσε Πρόεδρος 
του Ανατολικού Τιμόρ έως τον Μάιο του 2007, και ανέλαβε Πρωθυπουργός της χώ-
ρας μετά τις βουλευτικές εκλογές της 30ής Ιουνίου 2007.

Η πρωτοβουλία των πολιτών ¡BASTA YA!, μια ένωση με καθεστώς συμβουλευτικού 
οργάνου στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών από τον 
Ιούλιο του 2004, είναι μια ανοικτή συλλογική οργάνωση πολιτών, ανδρών και γυ-
ναικών, που είναι στρατευμένοι στην υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας, της ομόνοιας και της ανεκτικότητας στη Χώρα των Βάσκων. Τα μέλη 
της, διαφόρων ιδεολογικών αποχρώσεων, συναποδέχονται τρεις αρχές:

- την ενεργό αντίθεσή τους στην τρομοκρατία

-  την υποστήριξή τους προς όλα τα θύματα της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας

-  την προάσπιση της κυριαρχίας του κράτους δικαίου, που συγκεκριμενοποιείται 
στο Σύνταγμα και στο Καθεστώς Αυτονομίας.

Οι βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται στη Χώρα των 
Βάσκων από την τρομοκρατική δράση της ΕΤΑ και των προσκείμενων σε αυτή 
ομάδων. Χιλιάδες άνθρωποι υφίστανται εκστρατείες εκφοβισμού, υπεξαιρέσεις, 
εκβιασμούς, επιθέσεις ή δολοφονικές απόπειρες κατά των ιδίων, των μελών των 

οικογενειών τους και των περιουσιών τους. Δεν μπορούν να εκφρασθούν ελεύθερα 
ούτε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους χωρίς να διατρέξουν σοβαρούς κινδύνους. 

Τα μέλη της πρωτοβουλίας πολιτών ¡BASTA YA! θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους στον 
αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας. Το μοναδικό τους «όπλο» είναι η ειρηνική κινη-
τοποίηση των πολιτών που υπερασπίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η ¡BASTA 
YA! επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες μέσω δράσεων και ενεργειών οι 
οποίες αποτελούν δείγμα της αλληλεγγύης προς όλους εκείνους τους πολίτες οι 
οποίοι αντιτίθενται στην τρομοκρατία και προασπίζουν τις δημοκρατικές αξίες.

Το Μάρτιο του 2002, ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας Fernando Savater δήλωσε 
ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ότι ύστερα από 25 χρόνια καθη-
μερινού αγώνα οι άνθρωποι έχουν αποκάμει και, τα τελευταία χρόνια, περίπου το 
10% του πληθυσμού  έχει εγκαταλείψει τη Χώρας των Βάσκων.

Τον Ιούλιο του 2004 η ¡BASTA YA! απέκτησε συμβουλευτικό καθεστώς στο 
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών.
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Nurit Peled-Elhanan

Izzat Ghazzawi

H Ισραηλινή Nurit Peled-Elhanan, που γεννήθηκε το 1949, υφηγήτρια στη συ-
γκριτική λογοτεχνία, εκπροσωπεί όλους τους Ισραηλινούς, οι οποίοι τάσσονται 
υπέρ μιας επίλυσης της συγκρούσεως μέσω διαπραγματεύσεων και απαιτούν 
απερίφραστα την αναγνώριση του αυτού δικαιώματος ύπαρξης δύο λαών και 
δύο κρατών. Είναι κόρη του διάσημου στρατηγού Matti Peled, γνωστού για 
τους αγώνες του υπέρ της ειρήνης και της προόδου.

Η 14χρονη κόρη της Smadar έχασε τη ζωή της στη Δυτική Ιερουσαλήμ από 
μια βόμβα που εξερράγη σε επίθεση αυτοκτονίας ενός παλαιστινίου καμικάζι. 
Μετά το θάνατο της κόρης της, η Nurit είπε ότι δεν επέτρεψε να την κυριεύσει 
η απόγνωση, αλλά ότι στο λόγο της ασχολήθηκε με το θέμα της ευθύνης μιας 
μυωπικής πολιτικής που δεν θέλει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του άλλου και 
που καλλιεργεί το μίσος και την αντιπαράθεση. H Nurit Peled-Elhanan  ίδρυσε 

την Ένωση ισραηλινών και παλαιστινιακών οικογενειών που έπεσαν θύματα 
της βίας.

Ενώπιον των μαθητών Λυκείου στο Ρίμινι στις 4 Φεβρουαρίου 2004, η Nurit 
Peled-Elhanan είπε: «Είναι πλέον καιρός να προσδιορίσουμε τι συμβαίνει στη 
Μέση Ανατολή με βάση την εγκληματικότητα και όχι με βάση πολιτικούς και 
στρατιωτικούς όρους …. Είναι πλέον καιρός να διδαχθεί ο τρόπος αναγνώ-
ρισης παραποιημένων ιδανικών και να προβληθεί αντίσταση στη φρίκη της 
χρησιμοποίησης ιδανικών … είναι πλέον καιρός … να ξαναγίνουμε άνθρωποι 
και όχι έθνη, άνθρωποι και όχι αγέλες και να σώσουμε μαζί τα παιδιά που είναι 
ακόμη ζωντανά λέγοντας «Φθάνει πια».

Ο Izzat Ghazzawi, Παλαιστίνιος, γεννημένος το 1951, ήταν υφηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Birzeit και κάτοχος διπλώματος μάστερ (ΜΑ) αγγλικής λογοτεχνίας. 
Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Παλαιστινίων Συγγραφέων, έγραψε μυθιστορή-
ματα και νουβέλες υπήρξε κριτικός λογοτεχνίας και άσκησε την προεδρία κατά την 
πρώτη Διεθνή Διάσκεψη Συγγραφέων στην Παλαιστίνη (1997).

Ο Izzat Ghazzawi ήταν μέλος του εκτελεστικού γραφείου του Παλαιστινιακού 
Συμβουλίου για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη και τιμήθηκε το 1995 στο Stavanger 
με το Διεθνές Βραβείο για την Ελευθερία της Έκφρασης. Ο Izzat Ghazzawi φυλα-
κίσθηκε και διώχθηκε επανειλημμένα από τις ισραηλινές αρχές για την πολιτική 
του δράση.

Η ζωή του σημαδεύτηκε από το φόνο του δεκαεξάχρονου γιου του Ramy από τις 
ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Ramy σκοτώθηκε στο προαύλιο του σχολείου 
του ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τραυματισμένο φίλο του. Παρά τις τραγικές 
αυτές περιστάσεις, ο Izzat Ghazzawi συνέχισε πάντοτε να επιδιώκει τον πολιτιστι-
κό και πολιτικό διάλογο με τον ισραηλινό λαό.

Δημοσίευσε, μαζί με τον ισραηλινό συγγραφέα Abraham B.Yehoshua και το φω-
τογράφο Oliviero Toscani, βιβλίο που γνώρισε μεγάλη επιτυχία με θέμα τις σχέσεις 
μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. 

Ο Izzat Ghazzawi πέθανε στις 4 Απριλίου 2003.

Ο Izzat Ghazzawi και η Nurit Peled, με την προσωπική τους ιστορία και τη στάση τους, δίνουν πραγματική υπόσταση στην ελπίδα για μια συμπεφω-
νημένη και ειρηνική λύση της διαμάχης μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Η προσωπική τους τραγωδία δεν τους έκανε εχθρούς, ο πόνος τους δεν 
μετατράπηκε σε μίσος αλλά σε ενέργεια και δράση για την αναζήτηση τρόπων να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα και των μεν και των δε.
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Dom Zacarias Kamwenho

Oswaldo José Payá Sardiñas

Το 1999 μια νέα έμπρακτη συνειδητοποίηση της σημασίας της ειρήνης και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων άρχισε να αναπτύσσεται, στο λαό της Αγκόλα, την οποία 
και ενθάρρυναν με τις προσπάθειές τους, οι ηγέτες των διαφόρων εκκλησιών και 
πολυάριθμοι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για μια “εθνι-
κή συμφιλίωση χωρίς αποκλεισμούς”. 

Στην πρωτοπορία αυτού του ειρηνικού έργου βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Zacarias 
Kamwenho που γεννήθηκε το 1934 στο Chimbundo (Huambo, Αγκόλα), χειρο-
τονήθηκε ιερέας το 1961 και είναι από το 1993 Αρχιεπίσκοπος του Lubango. Με 
τρόπο αποφασιστικό, αμερόληπτο και επίμονο έγινε επανειλημμένα δεκτός σε 
ακρόαση από όλα τα συγκρουόμενα μέρη, προκειμένου να επιτύχει σταθερή ει-
ρήνη μέσω του πολιτικού διαλόγου μετά από 26 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Για τις 
άοκνες προσπάθειές του για την ειρήνη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του απένειμε 
το 2001 το Βραβείο Ζαχάρωφ.

Το 2002, η κατάπαυση του πυρός, οι ειρηνευτικές συνομιλίες και ένα γενικό κλί-
μα υπέρ του εκδημοκρατισμού, που επακολούθησαν μετά τη δολοφονία του 
Jonas Savimbi, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην εκστρατεία του Dom Zacarias 
Kamwenho και άλλων θρησκευτικών και μη ηγετών.

Το 2003 ο Αρχιεπίσκοπος Kamwenho εγκατέλειψε την προεδρία της Επισκοπικής 
Διάσκεψης της Αγκόλα και του Σάο Τομέ (CEAST), εξακολουθεί όμως να εργάζεται 
ενεργά μέσω της Επισκοπής του και της Οικουμενικής Επιτροπής για την Ειρήνη 
στην Αγκόλα (COIEPA) για την πραγμάτωση της δημοκρατίας, το σεβασμό των θε-
μελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εφαρμογή του κρά-
τους δικαίου, καθώς και για μια διαρκή εθνική συμφιλίωση.

Το 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ στον ιδρυτή 
του Χριστιανικού Κινήματος Απελευθέρωσης (Movimiento Cristiano Liberacíon), 
Oswaldo José Payá Sardiñas, γεννηθέντα το 1952, τιμώντας έτσι τον απτόητο αγώνα 
του για τον εθνικό διάλογο και την πραγματοποίηση δημοκρατικών αλλαγών στην 
Κούβα. Παρόλο που η επικριτική του στάση έναντι της κυβερνητικής πολιτικής του 
Fidel Castro είχαν ως αποτέλεσμα διώξεις και καταδίκες από τα νεανικά του χρόνια, 
το 1997 ο Payá Sardiñas εκπονεί το σχέδιο varela, το οποίο μέσω ενός εθνικού δημο-
ψηφίσματος απαιτεί την αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθε-
ρίας του συνέρχεσθαι, ελεύθερες πολυκομματικές εκλογές, την αποφυλάκιση όλων 
των πολιτικών κρατουμένων και οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι, ο 
Payá Sardiñas στηρίζει το στόχο μιας πολιτικής αλλαγής με τη χρήση υπαρχόντων νο-
μικών μέσων. Ο ίδιος και οι συναγωνιστές του κατάφεραν να συγκεντρώσουν 25.000 
υπογραφές και να καταθέσουν το σχέδιο στην Εθνοσυνέλευση τον Μάιο του 2002. Η 
αντιπολίτευση παρέμεινε για πρώτη φορά ενωμένη πίσω από το μανιφέστο «Todos 
Unidos» («Όλοι ενωμένοι»). Τον Μάρτιο του 2003, 75 Κουβανοί – τα δύο τρίτα των 
οποίων είχαν συμμετάσχει ενεργά στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα – καταδι-

κάστηκαν σε μακροχρόνιες ποινές για «αδικήματα κατά της εθνικής ανεξαρτησίας 
και της εδαφικής ακεραιότητας». Στο μήνυμά του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ο Oswaldo José Payá Sardiñas διαβεβαίωσε ότι η καταπίεση την οποία ασκεί η κυβέρ-
νηση της Κούβας δεν θα μπορέσει να σταματήσει την εκστρατεία για το δημοψήφι-
σμα, επειδή ο κουβανικός λαός επιθυμεί μια αλλαγή χωρίς βία. Τον Ιούλιο του 2003, 
200 βουλευτές του ΕΚ έβαλαν την υπογραφή τους στην «Πρωτοβουλία Ζαχάρωφ» 
και υποσχέθηκαν στον κάτοχό του ότι θα συνεχίσουν να τον υποστηρίζουν. Το 2003 
ο Payá και άλλοι ηγέτες εγκαινίασαν μια διαδικασία εθνικού διαλόγου στην οποία 
12.000 Κουβανοί εντός και εκτός του νησιού συζήτησαν τις απόψεις τους για το μέλ-
λον της Κούβας. Οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις τους συγκεντρώθηκαν συστημα-
τικά και περιελήφθησαν στο Πρόγραμμα για Όλους τους Κουβανούς που παρουσίασε 
ο Payá στο κοινό το 2006 ως συμβολή σε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. 
Σε ψήφισμα που ενέκρινε στις 21 Ιουνίου 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλα-
βε την ανάγκη να δοθεί συνέχεια στη βράβευση αυτή προσκαλώντας τον Oswaldo 
José Payá Sardiñas στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή αποστέλλοντας αντιπροσωπεία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κούβα για να τον συναντήσει.
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Η Ένωση δημοσιογράφων της Λευκορωσίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Kofi Annan και ολόκληρο το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών

Η Ένωση Δημοσιογράφων της Λευκορωσίας (BAJ), λόγω της προσήλωσής της 
στον αγώνα για την ελευθερία του λόγου και την προώθηση της ελεύθερης και 
επαγγελματικής δημοσιογραφίας στη Λευκορωσία, κατέχει εξέχουσα θέση μετα-
ξύ των βραβευθέντων.

Ως εκπρόσωπος 1.000 περίπου εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, η BAJ αγω-
νίζεται κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για την προστασία των νόμιμων 
δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, οι οποίοι όχι σπάνια αποτελούν θύματα εκφο-
βισμού, παρενόχλησης, ποινικής δίωξης και εξορίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
η άμεση δράση της BAJ κατέστησε δυνατή την απαγγελία κατηγορίας κατά ατό-
μων που απειλούσαν με θάνατο δημοσιογράφους. Παρά την έλλειψη ανεξάρτη-
της δικαιοσύνης, οι δικηγόροι της BAJ σημείωσαν αρκετές επιτυχίες όσον αφορά 
την προστασία των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης στα δικαστήρια.

Η BAJ διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο παρατηρητή. Τεκμηριώνει συγκρού-
σεις μεταξύ των κρατικών αρχών και των μη κρατικών μέσων ενημέρωσης, πα-
ρέχει συμβουλές σε εφημερίδες και ζητεί από τις αρχές να λάβουν τα κατάλληλα 

μέτρα. Επιπλέον, οι δημοσιογράφοι εργάζονται για τη συνεχή βελτίωση των υψη-
λότερων επαγγελματικών προτύπων.

Ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της αφιερώνεται στην αύξηση της πλη-
ροφόρησης των πολιτών σχετικά με το συνταγματικό τους δικαίωμα στην ελεύθερη 
ενημέρωση και στην ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά την άσκηση των δικαιω-
μάτων τους. Για το σκοπό αυτό η BAJ καταβάλλει προσπάθειες που στοχεύουν στην 
πρόληψη της έγκρισης κάποιου νέου καταπιεστικού νόμου στον τομέα των ΜΜΕ και 
εργάζεται, μέσω του Κέντρου της για την Προστασία και την Παροχή Συμβουλών 
στα Μέσα Ενημέρωσης, για τη βελτίωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Με την ευκαιρία της 3ης Μαΐου 2005, της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του 
Τύπου, η BAJ απηύθυνε έκκληση για τη στήριξη του ανεξάρτητου Τύπου στη 
Λευκορωσία διότι - λόγω της κατάστασης στη χώρα - αποτελεί για τους πολίτες 
της Λευκορωσίας τη μόνη σημερινή και εμπεριστατωμένη πηγή πληροφοριών για 
τα γεγονότα στη Λευκορωσία και τον κόσμο.

στη μνήμη του Sergio Vieira de Mello  και των πολλών άλλων υπαλλήλων 
του ΟΗΕ που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους για την ειρήνη στον κόσμο.
Με την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ στα Ηνωμένα Έθνη το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τίμησε το 2003 τα Ηνωμένα Έθνη για τον αγώνα που διεξάγουν υπέρ 
της ειρήνης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και 
υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στον κόσμο. Στην εποχή της πα-
γκοσμιοποίησης έχουν καταβληθεί προσπάθειες υπό την ηγεσία του Kofi Annan, 
για τη μετεξέλιξη του ΟΗΕ σε ένα πιο αποτελεσματικό όργανο για την αντιμετώ-
πιση των παγκόσμιων προκλήσεων. «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας, των ασθενειών, της κλιματικής αλλαγής και της διά-
δοσης των μικρών όπλων.  Ακόμη θα εργασθούμε όλοι μαζί για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Τα Ηνωμένα 
Έθνη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις απειλές ταυτόχρονα.» Το Βραβείο 
Ζαχάρωφ απονεμήθηκε επίσης προς τιμήν των υπαλλήλων των Ηνωμένων Εθνών 
που εργάζονται άοκνα για την παγκόσμιο ειρήνη, συχνά κάτω από δύσκολες συν-
θήκες. Διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί από αυτούς έχουν 

ήδη σκοτωθεί. Το Βραβείο απονεμήθηκε ειδικότερα στη μνήμη του Sergio Vieira de 
Mello, Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
και ενός από τους πλέον άξιους εκπροσώπους του προσωπικού του ΟΗΕ. Ως ειδικός 
απεσταλμένος του Koffi Annan στο Ιράκ έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2003 
μαζί με άλλους υπαλλήλους του ΟΗΕ σε επίθεση κατά των κεντρικών γραφείων 
του ΟΗΕ στη Βαγδάτη. Μετά τη συμπλήρωση δύο πενταετών θητειών ως Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ τον Ιανουάριο του 2007, ο Koffi Annan δραστηριοποιήθηκε σε 
πολλές οργανώσεις που επικεντρώνονται τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε αφρικανικό 
επίπεδο. Μεταξύ των άλλων, ορίστηκε Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ανθρωπιστικού 
Φόρουμ στη Γενεύη και έγινε μέλος των Global Elders, μία ομάδα ηγετών «που συμ-
βάλλουν με τη σοφία τους, την ανεξάρτητη ηγετική παρουσία τους και ακεραιότη-
τα, στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα δυσχερέστερα παγκόσμια προβλήματα. 
Ως επικεφαλής του πάνελ των διακεκριμένων αφρικανικών προσωπικοτήτων, ο 
Annan συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματισθεί η εμφύλια 
αναταραχή στην Κένυα, στις αρχές του 2008, και επέτυχε να εξευρεθεί λύση στην 
κρίση με την υπογραφή από τον Πρόεδρο Mwai Kibaki και τον Raila Odinga μιας 
συμφωνίας για κυβέρνηση συνασπισμού το Φεβρουάριο του 2008.
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05 Λευκοντυμένες Κυρίες

Οι «Λευκοντυμένες Κυρίες» από την Κούβα περιλαμβάνονται μεταξύ των τριών τι-
μηθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2005. Με τη βράβευση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναγνωρίζει το θάρρος τους και την προσήλωσή τους στον αγώνα υπέρ 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και εφιστά την προσοχή στη συνεχιζόμε-
νη κράτηση 75 πολιτικών αντιφρονούντων που είναι στη φυλακή από το Μάρτιο του 
2003, κυρίως διότι απλώς επέκριναν την έλλειψη πολιτικής ελευθερίας στη χώρα. 
Στην Κούβα, το να μιλάει κανείς ανοιχτά κατά της κυβέρνησης αποτελεί ανατρεπτι-
κή ενέργεια που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα 25 χρόνια.

Κάθε προσπάθεια να ξεχαστούν οι κρατούμενοι έχει αποτύχει, διότι οι γυναίκες, 
μητέρες και κόρες τους επέστησαν τη διεθνή προσοχή στην κατάστασή τους χάρη 
στην ειρηνική τους διαμαρτυρία.

Αυτοαποκαλούνται «Λευκοντυμένες Κυρίες» («Damas de Blanco») και συγκροτή-
θηκαν σε αυθόρμητο κίνημα στις αρχές του 2004. Δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα 
ούτε συνδέονται με καμία πολιτική οργάνωση οιουδήποτε τύπου. Ντυμένες στα 
λευκά, συμβολίζουν την αθωότητα και την αγνότητα, όπως οι Αργεντινές γυναί-
κες στη δεκαετία του ‘70, οι Μητέρες της Πλατείας του Μαΐου, τιμηθείσες με το 
Βραβείο Ζαχάρωφ 1992, οι οποίες ακολουθούν παρόμοια τακτική για να ζητή-
σουν πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά τους που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής δικτατορίας.

Κάθε Κυριακή, οι «Λευκοντυμένες Κυρίες» παρακολουθούν τη θεία λειτουργία 
στην Εκκλησία της Santa Rita και στη συνέχεια κάνουν ειρηνική πορεία στην 
Πέμπτη Λεωφόρο της Αβάνας, κρατώντας λουλούδια στο χέρι και απευθύνοντας 
έκκληση για απελευθέρωση των αγαπημένων τους ανθρώπων και όλων όσοι κρα-
τούνται αυθαίρετα στις φυλακές του νησιού. Στην αρχή ξεκίνησαν να γράφουν 
γράμματα στις κουβανικές αρχές, χωρίς όμως να λάβουν την παραμικρή απάντη-
ση. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 47 χρόνια που γυναίκες της Κούβας κατέβηκαν 
στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά της άδικης φυλάκισης.

Παρά τις απειλές και τις ύβρεις που δέχονται, οι 
Λευκοντυμένες Κυρίες εξακολουθούν να υπερασπίζονται 
τα δικαιώματα των κουβανών πολιτικών κρατουμένων και 
την αξιοπρέπεια ολόκληρου του κουβανικού λαού. Η σο-
βαρότερη επίθεση εις βάρος τους έγινε στις  20 Μαρτίου 
2004 - Κυριακή των Βαΐων - όταν δέχθηκαν επίθεση και 
ύβρεις από μέλη της φιλοκυβερνητικής Ομοσπονδίας 
Γυναικών Κούβας.

Το αίτημά τους για δικαιοσύνη και η έκκλησή τους για την 
άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών 
κρατουμένων προβάλλονται στο πλαίσιο ενός ειρηνικού 
αγώνα. Τις ενώνει η αγωνία τους για τις φρικτές συνθήκες 
υπό τις οποίες κρατούνται τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 
Οι Λευκοντυμένες Κυρίες έχουν απευθύνει έκκληση προς όλους τους λαούς για 
συμπαράσταση στον αγώνα τους.

Πέντε γυναίκες: η Laura Pollán, σύζυγος του Héctor Maseda, η Miriam Leiva, σύ-
ζυγος του Oscar Espinosa Chepe, η Berta Soler, σύζυγος του Ángel Moya, η Loyda 
Valdés, σύζυγος του Alfredo Felipe Fuente, και η Julia Núnez, σύζυγος του Adolfo 
Fernández Saínz, επελέγησαν από την ομάδα για να παραλάβουν το βραβείο εξ 
ονόματος των «Ladies in White» κατά την τελετή της απονομής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. 

Οι κουβανικές αρχές δεν επέτρεψαν στις εκπροσώπους αυτές να εξέλθουν από τη 
χώρα και να παραλάβουν το βραβείο στο Στρασβούργο. Εκπροσωπήθηκαν από 
την Blanca Reyes, μιας από τις ακτιβίστριές τους που σήμερα ζει στην Ισπανία. Έως 
σήμερα, το Βραβείο Ζαχάρωφ δεν έχει παραδοθεί στις Λευκοντυμένες κυρίες. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να επιμένει ότι δικαιούνται να παραλάβουν 
αυτοπροσώπως το βραβείο σε σύνοδο ολομέλειας.
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Hauwa Ibrahim
Μεταξύ των βραβευθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2005 περιλαμβάνε-
ται και η Hauwa Ibrahim, μια 37χρονη δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
από την Abuja της Νιγηρίας και μητέρα δύο γιών. Γεννήθηκε σε ένα μικρό, φτω-
χό χωριό και είναι κόρη μουλά. Δεν προοριζόταν για σταδιοδρομία δικηγόρου. 
Υποτίθεται ότι σε ηλικία 12 ετών έπρεπε να παντρευτεί και να σταματήσει τις 
σπουδές στο δημοτικό σχολείο, όμως εκείνη αρνήθηκε αυτή τη μοίρα.

Ως μία από τις ελάχιστες γυναίκες δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα στη βό-
ρειο Νιγηρία, το έργο της την οδήγησε στην αγροτική ενδοχώρα, όπου έπρεπε να 
μετακινείται με καμήλα ή με γάιδαρο για να φτάσει στα χωριά. Η ίδια περιγράφει 
αυτήν την περίοδο ως την καλύτερη της ζωής της, διότι μπόρεσε να ανακτήσει 
την επαφή με τις ρίζες της.

Έχει βαθιά συνείδηση του πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση ως μέσο για τη χει-
ραφέτηση των γυναικών και ως η καλύτερη άμυνα για όσους βρίσκονται σε κατά-
σταση έσχατης ένδειας. Η φτώχεια και η αγραμματοσύνη πάνε μαζί - και ο φοντα-
μενταλισμός τρέφεται από την άγνοια. Η Hauwa Ibrahim, που η ίδια ανατράφηκε 
ως μουσουλμάνα, εργάζεται ακούραστα για την καταπολέμηση του θρησκευτικού 
φονταμενταλισμού.
 
Η Hauwa Ibrahim ανέλαβε μια αποστολή που μόνο ως εξαιρετική μπορεί να χαρα-
κτηριστεί: να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί δυνάμει του 
νόμου της Sharia, ο οποίος εφαρμόζεται σε 12 βόρειες πολιτείες της Νιγηρίας. Οι 
θανατικές καταδίκες, παρόλο που για την ώρα δεν εκτελούνται, εξακολουθούν να 
απαγγέλλονται. Από το 1999, η Hauwa Ibrahim έχει εργαστεί δωρεάν ως δικηγό-
ρος υπεράσπισης σε 47 υποθέσεις, πολλές από τις οποίες αφορούν γυναίκες που 
κατηγορούνταν για μοιχεία και οι οποίες αντιμετώπιζαν την ποινή του θανάτου δια 
λιθοβολισμού. Χάρη στην ικανότητά της, κατάφερε να κινητοποιήσει τη διεθνή 
κοινή γνώμη και να σώσει τις ζωές των Amina Lawal, Safiya Hussaini και Hafsatu 

Abubakar. Ασχολήθηκε ακόμη ενεργά με άλλες υποθέσεις βάναυσης και απάν-
θρωπης τιμωρίας, όπως σε περιπτώσεις γυναικών που καταδικάστηκαν σε μαστί-
γωση ή μικρών αγοριών που καταδικάστηκαν σε ακρωτηριασμό λόγω κλοπής.

Η Hauwa Ibrahim έχει καταστεί εμβληματική προσωπικότητα, όμως το χάρισμά 
της ενοχλεί κάποιους. Της έχει απαγορευθεί να δικηγορεί σε ισλαμικά δικαστήρια. 
«Δεν σχολιάζω το Κοράνι», λέει η ίδια. «Μόνος μου στόχος είναι ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου, όπως του κράτους δικαίου και του 
δικαιώματος για μια δίκαιη δίκη». 

Η Hauwa διατράνωσε επιτυχώς την άποψη ότι ο νόμος της Sharia απαιτεί από τα 
δικαστήρια που ακολουθούν αυτό το νόμο να σέβονται τα διαδικαστικά και ουσι-
αστικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τον νόμο της Sharia και το Σύνταγμα 
της Νιγηρίας, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, τις οποίες έχει υπογράψει η Νιγηρία.

Σήμερα, ο αγώνας της Hauwa έχει απήχηση πέραν των συνόρων της Νιγηρίας. Για 
εκείνη όμως, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η πιο δύσκολη αποστολή: να ακουστεί η 
φωνή της στην ίδια της τη χώρα.
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δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα

Alaksandr Milinkevich

Η οργάνωση «Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» - η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών 
τιμηθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2005 - αγωνίζεται για την ελευθερία του Τύπου 
σε ολόκληρο τον κόσμο και υπερασπίζεται και στηρίζει δημοσιογράφους και εργαζόμε-
νους σε μέσα ενημέρωσης που αποτελούν θύματα διώξεων και λογοκρισίας. Σύμφωνα 
με την οργάνωση αυτή, πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες 
όπου δεν ισχύει η ελευθερία του Τύπου. Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2007, 77 δημοσιογράφοι 
είχαν σκοτωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο ασκώντας το έργο τους. Σήμερα, περίπου 130 δη-
μοσιογράφοι ανά τον κόσμο βρίσκονται στη φυλακή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτί-
ουν πολυετείς ποινές μόνο και μόνο επειδή έκαναν τη δουλειά τους. Οι Δημοσιογράφοι 
χωρίς Σύνορα αντιμάχονται τέτοιες πρακτικές εδώ και 20 χρόνια τώρα. Οι Δημοσιογράφοι 
χωρίς Σύνορα, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση χάρη στο δίκτυό τους που 
περιλαμβάνει 120 και πλέον ανταποκριτές, καταδικάζουν αυστηρά κάθε επίθεση κατά 
της ελευθερίας του Τύπου ανά τον κόσμο, ενημερώνοντας τα μέσα ενημέρωσης και την 
κοινή γνώμη με ανακοινωθέντα Τύπου και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Όχι μόνο επι-
σημαίνουν τα ηθικά επιχειρήματα κατά των περιορισμών στην ελευθερία του Τύπου, 
της λογοκρισίας και των διώξεων του Τύπου, αλλά προσφέρουν και πρακτική  βοήθεια 

σε  δημοσιογράφους που εργάζονται σε εμπόλεμες ζώνες. Τον Ιανουάριο του 2002, συ-
γκρότησαν το Δίκτυο Δαμοκλής, αποκτώντας έτσι ένα νομικό βραχίονα. Προκειμένου 
να διασφαλίσει την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δολοφόνων και των βασανιστών 
δημοσιογράφων, το Δίκτυο παρέχει στα θύματα νομικές υπηρεσίες και παράσταση στο 
δικαστήριο. Οι πρωτοβουλίες της οργάνωσης πραγματοποιούνται και στις πέντε ηπεί-
ρους μέσω των εθνικών παραρτημάτων και των περιφερειακών γραφείων της, σε στενή 
συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου. Η 
τρίγλωσση ιστοσελίδα των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα ενημερώνεται σε καθημερινή 
βάση για επιθέσεις εις βάρος της ελευθερίας του Τύπου ανά τον κόσμο και παρέχει τη δυ-
νατότητα της υπογραφής αναφορών on line, προς στήριξη των φυλακισμένων δημοσιο-
γράφων. Προκειμένου να παρακαμφθεί η λογοκρισία, δημοσιεύει κατά περιόδους άρθρα 
που είναι απαγορευμένα στη χώρα προέλευσής τους, φιλοξενεί εφημερίδες που έχουν 
κλείσει στη χώρα τους και χρησιμεύει ως φόρουμ για δημοσιογράφους που «φιμώθηκαν» 
από τις αρχές της χώρας τους. Κάθε χρόνο, στις 10 Δεκεμβρίου, η οργάνωση απονέμει το 
«Βραβείο Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα – Ίδρυμα Γαλλίας» σε δημοσιογράφους, για την 
εξέχουσα συμβολή τους στον αγώνα για την ελευθερία του Τύπου στη χώρα τους.

Ο Alaksandr Milinkevich, που γεννήθηκε το 1947 στην πόλη Χρόντνα, διετέλεσε  
ηγέτης της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.
Τον Οκτώβριο του 2005 εξελέγη κοινός υποψήφιος της Ενωμένης Δημοκρατικής 
Αντιπολίτευσης για το προεδρικό αξίωμα, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 
100.000 υπογραφές ψηφοφόρων, και κατόρθωσε να κρατήσει ενωμένη την αντι-
πολίτευση στη Λευκορωσία σε ένα κοινό μέτωπο κατά του Alaksandar Lukashenka 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές που 
διεξήχθησαν στις 19 Μαρτίου 2006.
Ο Alaksandar Milinkevich τάχθηκε υπέρ ενός πραγματικά δημοκρατικού μέλλο-
ντος για την Λευκορωσία και εμφανίστηκε ως η πραγματική εναλλακτική λύση 
στον αυταρχισμό του Lukashenka.
Η διπλωματική του ικανότητα και οι προσεκτικές δημόσιες εμφανίσεις του τον βο-
ήθησαν να αποκτήσει σταθερή διεθνή υποστήριξη στον αγώνα του. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αξιολόγησε τα αποτελέσματα των εκλογών ως μη ελεύθερα και άδικα και 
επιπλέον επεσήμανε και περιπτώσεις νοθείας. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, ο 
Alaksandar Milinkevich έλαβε το 6% των ψήφων, αλλά, σύμφωνα με ανεπίσημες 
πληροφορίες, η στήριξη του λαού ήταν πολύ μεγαλύτερη. 

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία έχει επιδεινωθεί 
μετά τις εκλογές του Μαρτίου του 2006. Οι αρχές θέσπισαν νόμο ο οποίος χαρα-
κτηρίζει ως αξιόποινη πράξη την άσκηση κριτικής προς το κράτος. Το σημερινό 
καθεστώς εξακολουθεί επίσης να εξαναγκάζει σε σιωπή ή να φυλακίζει δημοσι-
ογράφους, ακτιβιστές και άλλους πολίτες που ασκούν κριτική και είναι πολιτικά 
ενοχλητικοί προς αυτό.
Τον Απρίλιο του 2006, ο Alaksandar Milinkevich φυλακίσθηκε για 15 ημέρες, μαζί 
με άλλα μέλη της αντιπολίτευσης, λόγω της συμμετοχής του σε «απαγορευθείσα 
συγκέντρωση», μια ειρηνική διαδήλωση στο Μινσκ με αφορμή τη συμπλήρωση 
20 χρόνων από το ατύχημα του Τσερνομπίλ. Σε ένα εντεινόμενο εχθρικό πολιτικό 
περιβάλλον, ο Alaksandar Milinkevich συνελήφθη πολλές φορές κατά τα τελευταία 
έτη αλλά καμία κατηγορία δεν έχει απαγγελθεί εναντίον του.
Παρά τα μέτρα καταστολής ο κ. Milinkevich δεσμεύεται να εξακολουθήσει τον 
αγώνα για ένα δημοκρατικό μέλλον της χώρας του και για την αποκατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του λαού της Λευκορωσίας παρά το συνεχώς επιδει-
νούμενο πολιτικό κλίμα. 
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Salih Mahmoud Mohamed Osman
Ο κύριος Osman είναι δικηγόρος που συνεργάζεται με τη Σουδανική Οργάνωση 
κατά των Βασανιστηρίων («SOAT») για να προσφέρει μη αμειβόμενη νομική εκ-
προσώπηση σε πρόσωπα που έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα και βασανιστεί από τη 
Σουδανική Κυβέρνηση.

Κατά τις δύο δεκαετίες των διαφόρων εμφυλίων πολέμων στο Σουδάν, ο κ. Osman 
έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του προκειμένου να παρέχει νομική και ιατρική βοήθεια 
στα θύματα της σύγκρουσης. Ο κ. Osman και η SOAT ανέπτυξαν επίσης δραστη-
ριότητα για την καταγραφή των εγκλημάτων που έχουν διαρπαχθεί – ιδίως στην 
περιοχή του Νταρφούρ – και συμμετέχουν σε εκστρατεία προκειμένου ο βιασμός 
να διώκεται ως έγκλημα πολέμου. Συμμετέχει επίσης ενεργά στην προστασία άνω 
των 2 εκατομμυρίων Σουδανών που έχουν εκτοπιστεί δια της βίας. 

Στην προσπάθειά του να παράσχει μια καταγραφή των εικαζομένων εγκλημάτων 
πολέμου στην περιοχή του Νταρφούρ, ο κ. Osman παρέδωσε στο Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) τις συνεντεύξεις του με μάρτυρες καθώς και καταλόγους των 

εγκλημάτων προκειμένου να συνδράμει το Δικαστήριο κατά την άσκηση διώξεων. 
Πράγματι, το ΔΠΔ άσκησε διώξεις για εγκλήματα στο Νταρφούρ το 2005 και εξέ-
δωσε ένταλμα σύλληψης κατά Σουδανών που φέρονται ως δράστες εγκλημάτων 
πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ακολούθησε η παραπομπή του 
Σουδανού Προέδρου Omar al-Bashir τον Ιούλιο του 2008.

Ο αγώνας του κ. Osman κατά της αδικίας στο Σουδάν δεν ήταν χωρίς προσωπικό 
κόστος. Μέλη της οικογενείας του έχουν υποφέρει από τη δράση των πολιτοφυλα-
κών. Ο ίδιος ο κ. Osman διώχθηκε για τις δραστηριότητές του, συνελήφθη πολλές 
φορές, τέθηκε σε απομόνωση και βασανίστηκε.

Από το 2006, ο κ. Salih Osman διατελεί βουλευτής της αντιπολίτευσης στο 
Σουδανικό Κοινοβούλιο. Εεργάζεται για την νομική μεταρρύθμιση και επικεντρώ-
νεται στην προώθηση του κράτους δικαίου μέσω της εφαρμογής των διατάξεων 
του προσωρινού συντάγματος.
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