PRESSMEDDELANDE, Stockholm den 1 oktober 2015
Årets Right Livelihood-pristagare tillkännagivna
2015 års ’Alternativa Nobelpris’ hedrar modiga och effektiva lösningar
för att stärka mänskliga rättigheter och aktivt ingripa mot globala
kriser
Marshallöarnas utrikesminister som stämt världens kärnvapenmakter; en
ledare för inuiternas ursprungsbefolkning som kämpar för att försvara Arktis
mot klimathotet; en människorättsförsvarare från Uganda som arbetar mot
hbtq-personers diskriminering; och en italiensk läkare som räddat livet på ett
otal människor i krigshärjade områden är årets mottagare av Right
Livelihood-priset, som ofta kallas ’Det Alternativa Nobelpriset’.
2015 års hederspris går till:
TONY DE BRUM och MARSHALLÖARNAS MEDBORGARE ”för deras
vision om en kärnvapenfri värld och modet att stämma kärnvapenmakterna för att inte ha
fullföljt sina nedrustningsåtaganden enligt ickespridningsavtalet.”
Tre pristagare delar lika på 3 miljoner kronor:
Juryn utmärker SHEILA WATT-CLOUTIER (Kanada) ”för hennes livslånga
gärning för inuiterna i Arktis och för att ha försvarat deras rättigheter till sin kultur och
försörjning, där klimatförändringarna nu utgör det akuta hotet.”
Juryn hedrar KASHA JACQUELINE NABAGESERA (Uganda) ”för hennes
mod och uthållighet, trots våld och grov förnedring, i arbetet för hbtq-personers rätt att leva
utan fördomar och förföljelse.”
GINO STRADA, medgrundare av EMERGENCY, (Italien) hyllas av juryn
”för sin sällsamma medmänsklighet och enastående förmåga att erbjuda kirurgi och annan
läkarvård av hög kvalitet till människor som drabbats av konflikter och orättvisor,
samtidigt som han bedriver effektiva anti-krigskampanjer.”
2015 års Right Livelihood-pris tillkännagavs idag på UDs Internationella
Presscenter av Ole von Uexkull, chef för Right Livelihood Award Stiftelsen,
och Dr. Monika Griefahn, ordförande för stiftelsen.
Ole von Uexkull säger: ”Årets Right Livelihood-pristagare arbetar för att
skydda våra grundläggande rättigheter – vare sig det handlar om rättigheter
för ursprungsbefolkningar, hbtq-personer eller alla människors rätt att leva i
en värld utan fruktan för krigets fasor och klimatkaos. Pristagarna arbetar
outtröttligt både vid frontlinjen och i rättssalar för att upprätthålla de värden
som var grunden för bildandet av Förenta Nationerna för 70 år sedan. Under
det här årets pågående humanitära kriser visar de på konkreta lösningar för
de utmaningar vi står inför, från krig och klimatförändringar till fördomar
och diskriminering.”
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Korta biografier
Tony de Brum har ägnat sitt liv åt att arbeta för Marshallöarnas
självständighet, säkerhet och hållbarhet. Han har också modigt gått i främsta
ledet för att förverkliga sitt folks dröm om en värld fri från kärnvapen. Efter
att som ung bevittnat effekterna av USAs provsprängningar, tog han 2014
som utrikesminister det unika steget att stämma kärnvapenmakterna vid den
Internationella Domstolen i Haag för att inte ha fullföljt sina nedrustningsförpliktelser i enlighet med ickespridningsavtalet (NPT). Som arkitekt för den
s.k. Majuro-deklarationen (Majuro Declaration for Climate Leadership), som
antogs i september 2013, var de Brum också ledande i att få stater i
Stillahavsregionen att gå med på konkreta åtgärder mot klimatförändringarna.
Sheila Watt-Cloutier är en av de mest framstående förespråkarna för
inuiternas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Arktis. Som vald
representant och förespråkare för sitt folk har hon sett till att utbildningssystemet i Nunavik i norra Quebec bättre tillgodoser inuiternas behov. WattCloutier var en betydelsefull kraft i arbetet med att driva igenom den s.k.
Stockholmskonventionen mot långlivade organiska föroreningar, som
anrikas särskilt i den arktiska näringskedjan. Hon har förändrat den globala
debatten om klimatförändringarna genom att visa hur utsläpp av
växthusgaser kränker inuiternas kollektiva mänskliga rättigheter.
Kasha Jacqueline Nabagesera, som kämpar för hbtq-personers rättigheter
i Uganda, är en av de modigaste och mest frispråkiga människorättsförsvararna i Afrika. I en förtryckande och farlig miljö har hon fortsatt att påvisa
pågående brott mot de mänskliga rättigheterna och använt det juridiska
systemet på ett framgångsrikt sätt för att framhäva hbtq-personers rättigheter. Hon har trotsat alla hot och fortsätter sitt kreativa kampanjarbete mot
diskriminerande lagar och för att bryta ner fördomar och myter kring hbtqpersoner i Uganda och i världen.
Gino Strada är en italiensk kirurg och en exceptionell humanist som under
två decennier byggt upp medicinsk vård av hög kvalitet i konfliktområden.
Organisationen EMERGENCY, som han var med och grundade 1994, har
byggt upp och drivit mer än 60 sjukhus, hälso- och första hjälpen-kliniker
från Afghanistan till Sudan, alltid med målet att överföra medicinsk kunskap
och expertis till lokala, professionella sjukvårdare. Strada och EMERGENCY har också genomfört slagkraftiga aktioner mot de grundläggande
orsakerna till krig och mänskligt lidande, bl.a. mot Italiens deltagande i krigen
i Afghanistan och Irak och genom en lyckad kampanj som resulterade i att
Italien förbjöd både produktion och användning av personminor 1997.

Mer material
Pristagarnas utförliga biografier finns på www.rightlivelihood.org
För högupplösta fotografier och filmer:
www.rightlivelihood.org/2015Laureates
Vänligen kontrollera vem som ska krediteras för materialet innan publicering.
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2015 års prisceremoni
Prisutdelningen sker den 30 november i riksdagen. Värd för ceremonin är
Sällskapet för Right Livelihood Award i riksdagen (SÄRLA).
Bakgrund
Right Livelihood-priset har delats ut sedan 1980. Tanken med prisen är att
“hedra och stödja de som erbjuder praktiska och exemplariska lösningar på
några av dagens mest akuta utmaningar”.
Jakob von Uexkull, en svensk-tysk filatelist, sålde sin verksamhet för att
kunna ge den första grundplåten till priset. Sedan dess har priset finansierats
av privatpersoner.
I år fick stiftelsen in 128 förslag till priset från 53 länder. Fr.o.m. idag finns
det 162 Right Livelihood-pristagare i 67 länder.
Det är första gången priset går till Italien och till Uganda.
Möjlighet till telefonintervjuer
Om du vill intervjua 2015 års pristagare, vänligen kontakta Xenya ChernyScanlon, Head of Communications, Right Livelihood Award Stiftelsen:
+41 76 690 8798 eller +41 22 555 0941.
För intervjuer med Ole von Uexkull (Executive Director / svenska, engelska,
tyska) ring +46 8 70 20 340 eller +46 723 16 33 28. Prisets grundare Jakob
von Uexkull nås på +44 20 7321 3812 mellan kl. 14 och 16 den 1 oktober.
För ytterligare information
Right Livelihood Award Stiftelsen, huvudkontoret i Stockholm:
telefon: +46 8 70 20 340, e-mail: info@rightlivelihood.org,
webb: www.rightlivelihood.org,
Twitter: @rlafoundation #RLA2015 #AlternativeNobel
Stockholms-baserad media: Theresa Wan Ng, mobil: +46 723 16 33 28,
e-mail: press@rightlivelihood.org
Internationell media: Xenya Cherny-Scanlon, Head of Communications,
mobil: +41 76 690 8798, e-mail: xenya@rightlivelihood.org
Tyskspråkig media: Holger Michel, telefon: +49 30 600 319 3342, mobil:
+49 178 6623 679, e-mail: michel@laut-und-deutlich.com
Spanskspråkig media: Nayla Azzinnari, telefon: +54 3543 422 236, mobil:
+54 9 11 5460 9860, e-mail: nayla@rightlivelihood.org
Asienbaserad media: Karan Singh, mobil: +852 6902 5325 eller Josefina
Bergsten, mobil: +852 9632 3144, e-mail: press-asia@rightlivelihood.org,
telefon: +852 2695 6523
Media i Schweiz: Nathaly Bachmann Frozza, mobil: +41 79 259 8030,
e-mail: nathaly.bachmann@rightlivelihood.or
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