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Pressmeddelande    Stockholm, 25 Oktober 2016 
 
Right Livelihood-prisets ceremoni till Vasamuseet – men 
osäkert om egyptisk pristagare får utresetillstånd 
Årets Right Livelihood-pris kommer att delas ut den 25 november vid en ceremoni 
på Vasamuseet i Stockholm. Efter möten med riksdagsledamöter och 
utrikesminister Margot Wallström fortsätter pristagarna till Berlin och Bundestag 
där en parlamentarisk förening till stöd för Right Livelihood-priset nyligen bildats. 
Programmet avslutas i Genève där pristagarna bland annat träffar FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter. Men det är fortfarande oklart om Mozn 
Hassan från Egypten kan ta emot sitt pris. 

- Vi ser med stor oro hur civilsamhällets handlingsutrymme krymper runt om i världen. Tyvärr är det 
fortfarande osäkert om årets Right Livelihood-pristagare Mozn Hassan kan resa till Sverige och ta 
emot sitt pris. Egyptiska myndigheter trakasserar Hassan för hennes arbete mot sexuellt våld och har 
belagt henne med reseförbud, säger Ole von Uexkull, chef för Right Livelihood-stiftelsen. 

 Right Livelihood-stiftelsen kräver i ett upprop tillsammans med Civil Rights Defenders och flera 
andra internationella organisationer att de egyptiska myndigheterna häver reseförbudet som 
utfärdats mot Mozn Hassan. Förhoppningen är att Hassan ska kunna ta emot priset hon delar med 
organisationen Nazra for Feminist Studies som hon grundat och leder. Till ceremonin i Stockholm 
kommer också de andra pristagarna: den syriska frivilligorganisationen Syria Civil Defence (De vita 
hjälmarna), den turkiska tidningen Cumhuriyet samt den ryska människorättsförsvararen Svetlana 
Gannujskina. 

- Vi ser fram mot att hylla årets Right Livelihood-pristagare i den världsunika miljö som Vasamuseet 
erbjuder, men också ett program som innehåller möten med politiska representanter på högsta nivå 
såväl i Sverige som internationellt, säger Ole von Uexkull. 

Före sommaren blev det känt att riksdagens talman Urban Ahlin beslutat att stoppa utdelningen av 
Right Livelihood-priset i riksdagen, där ceremonin hållits sedan 1985. Orsaken sades vara lokalbrist. 
Beslutet väckte massiv kritik och riksdagsledamöter från sju partier avfärdade talmannens argument. 
FN:s särskilda rapportör för mötes- och föreningsfrihet Maina Kiai har, liksom ledare för det svenska 
civilsamhället, stämt in i kritiken mot talmannens beslut. Men nu flyttar alltså prisceremonin till 
Vasamuseet. 

- Right Livelihood-priset är inte ett pris för världens politiska, vetenskapliga eller ekonomiska elit, 
utan ett folkets pris för en rättvis och hållbar framtid. Vi är överväldigade av det starka stöd som finns 
för priset både i Sverige och utomlands, säger Ole von Uexkull.  
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Ceremonin på Vasamuseet hålls på kvällen den 25 november då pristagarna hyllas inför över 300 

gäster. Right Livelihood-pristagarna får, liksom statschefer och Nobelpristagare, gå ombord på 

regalskeppet Vasa, världens enda bevarade 1600-talsskepp. Under besöket i Stockholm hålls även 

möten med riksdagsledamöter samt utrikesminister Margot Wallström. Den 27-29 november besöker 

pristagarna Berlin där en ny parlamentarisk förening till stöd för Right Livelihood-priset bildats i 

Bundestag, det tyska parlamentet. Programmet avslutas den 30 november – 1 december med ett 

offentligt framträdande i Genève samt möte med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, 

Zeid Ra'ad Al Hussein. 

För mer information eller intervju med Mozn Hassan, vänligen kontakta:  

Johannes Mosskin, kommunikationsansvarig:  
+46 70 437 11 48, johannes@rightlivelihood.org 

www.rightlivelihoodaward.org   
Kampanj för att lyfta Mozn Hassans utreseförbud. 

Om Right Livelihood-priset 

Right Livelihood-priset, ofta kallat det ”Alternativa Nobelpriset”, har presenterats i Stockholm sedan 
det grundades 1980. Priset delas oftast mellan fyra pristagare. Prispengarna går till pristagarnas 
pågående arbete, inte till personligt bruk. Utöver den årliga prisutdelningen stöttar Right Livelihood-
stiftelsen alla sina pristagare, särskilt de som på olika sätt hotas för sina viktiga insatser. Alla är 
välkomna att nominera kandidater till Right Livelihood-priset. 

Om 2016 års Right Livelihood-pristagare 

En internationell jury har utsett pristagarna bland totalt 125 nominerade kandidater från 50 länder. 

Prissumman som de fyra pristagarna delar på är 3 miljoner kronor. Nedan listas årets pristagare samt 

juryns motiveringar: 

Syria Civil Defence, ofta kallade Vita hjälmarna, (Syrien): ‘för deras enastående mod, medmänsklighet 

och humanitära insatser för att rädda civila från förödelsen i inbördeskrigets Syrien'. 

Mozn Hassan och Nazra for Feminist Studies (Egypten): ‘för sitt försvar av kvinnors rättigheter i en 

miljö av våld, övergrepp och diskriminering’. 

Svetlana Gannushkina (Ryssland): ‘för hennes outtröttliga arbete under flera årtionden med att 

försvara flyktingars och migranters mänskliga rättigheter, liksom med att öka toleransen mellan olika 

etniska grupper’.  

Cumhuriyet (Turkiet): ‘för dess orädda och undersökande journalistik samt principfasta försvar av 

yttrandefriheten under tider av förtryck, censur, frihetsberövanden och dödshot’.  


