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Stockholm/Genève, 24 November 2016

Utreseförbud hindrar Right Livelihood-pristagare från att ta
emot sina priser
Kvinnorättsförsvararen Mozn Hassan, Egypten, hindras från att resa till Stockholm och ta
emot sitt Right Livelihood-pris vid ceremonin på Vasamuseet imorgon kväll den 25
november. I ett uttalande idag kräver FN:s särskilde rapportör för situationen för
människorättsförsvarare att utreseförbudet – som strider mot internationell rätt – hävs. Även
Orhan Erinç, ordförande för den turkiska Right Livelihood-pristagaren Cumhuriyet, hindras
från att närvara vid ceremonin på grund av utreseförbud. Samtidigt sitter flera medarbetare
på tidningen häktade.

– Vi är bedrövade över att Mozn Hassan och flera ledande representanter för Cumhuriyet
inte tillåts komma till Stockholm för att ta emot sina Right Livelihood-pris. Samtidigt
applåderar vi det faktum att FN:s särskilda rapportörer engagerar sig i deras fall och
fördömer de orättfärdiga restriktioner som drabbat dem. Vi uppmanar Egyptens och Turkiets
regeringar att hörsamma kraven från FN-rapportörerna att omedelbart lyfta reseförbuden
och att samtliga Cumhuriyets medarbetare släpps fria, säger Ole von Uexkull, chef för Right
Livelihood-stiftelsen.
I ett pressmeddelande idag uppmanar Michel Forst, FN:s särskilda rapportör om situationen
för människorättsförsvarare, de egyptiska myndigheterna att omedelbart upphäva
reseförbudet som utfärdats mot Mozn Hassan och andra framstående aktörer inom det
egyptiska civilsamhället. Hassan delar Right Livelihood-priset med organisationen Nazra for
Feminist Studies som hon grundat. Juryns motivering: “Mozn Hassan och Nazra for Feminist
Studies får Right Livelihood-priset för sitt försvar av kvinnors rättigheter i en miljö av våld,
övergrepp och diskriminering.”
Orhan Erinç, ordförande för stiftelsen Cumhuriyet, hindras också från att resa till Stockholm
av myndigheterna i hans hemland. Cumhuriyet kommer istället att representeras vid
prisceremonin av Zeynep Oral, kolumnist på tidningen och ordförande för turkiska PEN,
samt kolumnisten Işıl Özgentürk. Tio av tidningens medarbetare har anhållits – Murat
Sabuncu (chefredaktör), Hakan Kara, Hacı Musa Kart, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör,
Turhan Günay, Kadri Gürsel, Önder Çelik, Güray Tekin Öz och Akın Atalay.
I fredags besökte David Kaye, FN:s särskilda rapportör/sändebud? för yttrandefrihet, fem av
de anhållna journalister som arbetar för Cumhuriyet och krävde att de omedelbart ska
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släppas fria. Kaye hänvisade till polisrazzior mot Cumhuriyet som ett exempel på hur
undantagstillståndet i Turkiet har använts mot kritisk journalistik. Enligt David Kaye sitter
totalt 155 journalister och mediearbetare fängslade i Turkiet idag.
Ceremonin för 2016 års Right Livelihood-pris

Årets prisceremoni äger rum på Vasamuseet i Stockholm på kvällen fredagen den 25
november för särskilt inbjudna gäster. Ceremonin livesänds på Right Livelihood-stiftelsens
hemsida mellan klockan 19.00-19.30: www.rightlivelihoodaward.org.
Årets Right Livelihood-pristagare är:
•
•
•
•

Syria Civil Defence (Syrien)
Mozn Hassan & Nazra (Egypten)
Svetlana Gannusjkina (Ryssland)
Cumhuriyet (Turkiet)

Exklusiv filmvisning och samtal med Vita hjälmarna

Lördagen den 26 november klockan 15.30 visas Netflix-dokumentären ”White Helmets” på
Bio Rio i Stockholm. Efter filmen följer ett samtal med bland andra Raed Al Saleh, Director
för Vita hjälmarna. Efter besöket i Stockholm fortsätter Right Livelihood-pristagarna till
Berlin, Genève och Zürich. Mer information om programmet finns här:
http://www.rightlivelihoodaward.org/2016-award-ceremony/
Pressbilder med mera

Mer information om pristagarna, liksom pressbilder och videomaterial finns tillgängligt här:
http://www.rightlivelihoodaward.org/2016-award-ceremony/
Intervjuförfrågan

För mer information om Right Livelihood-priset eller om du vill boka en intervju med någon
av pristagarna, vänligen kontakta:
Svensktalande
media:
Johannes
Mosskin,
Communications
+46 70 437 11 48, e-post johannes@rightlivelihood.org
Internationell media: Xenya Cherny-Scanlon, Director
+41 76 690 87 98, e-post xenya@rightlivelihood.org
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Om 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 Livelihoodstiftelsen alla sina pristagare, särskilt de som på olika sätt hotas för sina viktiga insatser. Alla är
välkomna att nominera kandidater till Right Livelihood-priset.
Right Livelihood-priset är inte ett pris för världens politiska, vetenskapliga eller ekonomiska elit, utan
ett folkets pris för en rättvis och hållbar framtid. Alla är välkomna att nominera kandidater till Right
Livelihood-priset.

