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Stockholm, 14 november 2018

2018 års Right Livelihood-priser delas ut
23 november – kampanj kräver att
saudiska pristagare friges
Utdelningen av årets fyra Right Livelihood-priser äger rum den 23 november på Vasamuseet i
Stockholm. De saudiska pristagarna sitter fängslade och representeras av två familjemedlemmar
samt en saudisk människorättsförsvarare. Right Livelihood-stiftelsen och Amnesty Sverige
lanserar nu en kampanj som kräver att pristagarna friges.
– Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani och Waleed Abu al-Khair är tre av Saudiarabiens
mest framstående människorättsförsvarare. De har genom fredliga medel verkat för maktdelning
och jämlikhet för alla, inklusive avskaffandet av det manliga förmyndarskapet som berövar kvinnor
deras mest grundläggande rättigheter. Vi kräver att de släpps fria och att den saudiska regimen
slutar trakassera och mörda de som kämpar för ett mer demokratiskt samhälle, säger Ole von
Uexkull, chef för Right LIvelihood-stiftelsen.
Kampanjen samlar in underskrifter till stöd för de fängslade pristagarna.
2018 års pristagare är:
•

Thelma Aldana (Guatemala) & Iván Velásquez (Colombia) delar årets hederspris.

Tre priser om vardera 1 miljon SEK, ämnat för att stärka pristagarnas arbete, går till:
•

•
•

Människorättsförsvararna Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani och Waleed
Abu al-Khair (Saudiarabien). Pristagarna avtjänar långa fängelestraff och representeras av
två familjemedlemmar samt den saudiske människorätts-försvararen Yahia Assiri.
Lantbrukaren Yacouba Sawadogo (Burkina Faso), känd som ”mannen som stoppade öknen”.
Agronomen Tony Rinaudo (Australien), känd som “mannen som får skogen att växa”.

– Pristagarnas banbrytande arbete för demokrati, ansvarsutkrävande och för att återställa skövlade
marker skapar hopp och förtjänar att uppmärksammas världen över. Vi ser fram emot att hylla
pristagarna under en vecka fullspäckad av evenemang i Stockholm, Genève, Zürich och Berlin, säger
Ole von Uexkull.
Prisutdelningen pågår mellan 19.30-20.10 på Vasamuseet och direktsänds på
rightlivelihoodaward.org. Medier som är intresserade av att ta emot live-signal kan kontakta Right
Livelihood-stiftelsen. Firandet fortsätter under kvällen med middag, tal och underhållning.

Programmet i Sverige inkluderar föreläsningar och seminarier öppna för allmänheten, liksom ett
möte med utrikesminister Margot Wallström. Den 26-28 november fortsätter pristagarnas program
i Genève, Berlin och Zürich. Mer information om pristagarveckan finns nedan.

Kontakt
För vidare information och för att arrangera intervjuer med pristagare, vänligen kontakta:
Johannes Mosskin, kommunikationschef, mobil: +070 43 71 148, e-post:
johannes@rightlivelihood.org
Mer information om 2018 års pristagare, liksom bilder och videomaterial finns tillgängligt på:
rightlivelihoodaward.org/2018

Om Right Livelihood-stiftelsen
Right Livelihood-stiftelsen, som grundades 1980, hedrar och stöttar modiga människor och
organisationer som på ett visionärt och föredömligt sätt arbetar för att lösa globala problem.
Stiftelsen erbjuder pristagarna långvarigt stöd och ser som sin roll att vara deras sköld och megafon.
Särskilda skyddsinsatser görs för pristagare var liv och frihet hotas. Stiftelsen har konsultativ status
i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC).
Right Livelihood-priset har, till skillnad från många andra internationella priser, inga särskilda
kategorier eftersom de mest inspirerande och betydande insatserna för att möta vår tids
utmaningar ofta spänner över olika fält. Totalt har 174 pristagare från 70 länder hedrats.

Om urvalsprocessen
Alla är välkomna att nominera kandidater till Right Livelihood-priset. Efter noggranna
undersökningar av stiftelsens research-team lämnas en utförlig rapport om kandidaterna till
stiftelsens styrelse och internationella jury. Juryn sammanträder i september varje år för att utse
pristagarna. Right Livelihood-stiftelsen firar 40 års jubileum nästa år och kandidater till 2019 års
priser kan nomineras fram till den 1 mars 2019.

Pristagarveckan
Stockholm
22 nov

Lunch med riksdagsledamöter i riksdagen, arrangerad av Sällskapet för Right
Livelihood i riksdagen, samt möte med utrikesminister Margot Wallström.

23 nov

Frukostseminarium på Utrikespolitiska institutet med representanter för de saudiska
pristagarna: How to reform the Kindom of Saudi Arabia? Föranmälan görs här.

23 nov

Frukostseminarium med Yacouba Sawadogo och Tony Rinaudo: Is it really possible to
turn degraded land into forest without planting a single tree?
Föranmälan görs här.

23 nov

Möte med Sidas Generaldirektör Carin Jämtin samt öppet seminarium på Sida med
Thelma Aldana och Iván Velásquez: Vad händer i Guatemala? Samtal med årets Right
Livelihood-pristagare. Föranmälan görs här.

23 nov

Prisutdelning på Vasamuseet. Evenemanget direktsänds 19.30–20.10 på
rightlivelihood.org, live-signal kan erbjudas till intresserade medier. Prisutdelningen
följs av middag och pristagarnas tal.

Genève
26 nov

Möte med FN:s biträdande högkommissarie för mänskliga rättigheter, Kate Gilmore.

26 nov

Pristagarna hedras vid ett stort evenemang på Maison de la Paix, som organiseras i
samarbete med The Graduate Institute of International and Development Studies.
Öppet för allmänheten. Föranmälan görs här.

Berlin
27 nov

Rundabordssamtal i Bundestag organiserat av Right Livelihood-prisets stödgrupp i
det tyska parlamentet.

28 nov

Den svenska ambassaden i Berlin står värd för ett stort evenemang för inbjudna
gäster i ‘Felleshuset’, de nordiska ambassadernas hus i Berlin.

Zürich
11 nov

Tony Rinaudo föreläser på Zürich universitet. Öppet för allmänheten. Föranmälan
görs här.
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