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Seminari per a periodistes

Premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència
Dimecres 20 de novembre de 2013, 9:30 - 13:10

Sala N4.3, Edifici Louise Weiss

Parlament Europeu, Estrasburg

Dimecres 20 de novembre de 2013

09:30 - 09:45 Obertura: Presentació del seminari
Yannis Darmis, cap del Servei de Premsa del Parlament Europeu

09:45 - 10:00 La xarxa del Premi Sàkharov: erigint el perfil del Parlament Europeu en drets humans
Inga Rosinska, cap de la Unitat d'Acció en Drets Humans

10:00 - 11:00 Violacions de drets humans: donar veu a les víctimes
Debat amb eurodiputat/da i guanyador/a del Premi Sàkharov

 Eurodiputada Barbara Lochbihler (Verds/ALE, Alemanya), presidenta de la subcomissió
dels Drets Humans

 Malala Yousafzai, guanyadora del Premi Sàkharov 2013

11:00 - 11:15 Serveis audiovisuals i de premsa del Parlament Europeu
Informació pràctica per a periodistes
Jack Blackwell, press officer al Parlament Europeu

Es guiarà als participants a la tribuna de premsa de l’hemicicle

12:00 - 12:30 Cerimònia de lliurament del  Premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència
(seguiment des de la tribuna de premsa)

El president del Parlament Europeu, Martin Schulz, farà entrega del guardó a Malala Yousafzai

12:30 - 13:10 Conferència de premsa
LOW N -1/201

* Alguns ponents estan pendents de confirmació
** El seminari tindrà lloc íntegrament en anglès i no comptarà amb interpretació
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Malala Yousafzai, Premi Sàkharov 2013
Malala Yousafzai (1997) és una estudiant de la localitat pakistanesa de Mingora, a la vall del Swat, coneguda
pel seu activisme pel dret de les dones a l'educació al Pakistan, on el règim dels talibans va prohibir que les
nenes anessin a l'escola.

Va fer el seu primer discurs públic al setembre de 2008, titulat "Com s'atreveixen els talibans a treure'm el meu
dret fonamental a l'educació?". Quan totes les escoles per a noies sota control talibà van ser tancades al gener
de 2009, amb tan sols 13 anys la Malala va començar a escriure un bloc per a la secció Urdu de la cadena BBC
sota el pseudònim de Gul Makai. El bloc va conduir Malala i la seva lluita a la fama. Tan aviat com es va
rebel·lar la seva identitat, es van produir amenaces cap a la seva família i a l'octubre de 2012 va tenir lloc un
intent d'assassinat, quan un pistoler la va disparar al cap quan tornava a casa en autobús. La Malala s'ha
recuperat a Birmingham, al Regneu Unit, on ha anunciat la creació de la Fundació Malala per promoure
l'educació de les nenes.

El President del Parlament Europeu, Martin Schulz, va fer la següent declaració sobre la concessió del Premi
Sàkharov 2013 a Malala Yousafzai: "Amb la concessió del Premi Sàkharov a Malala Yousafzai, el Parlament
Europeu reconeix la increïble força d'aquesta jove dona. La Malala lluita amb valor pel dret de tot infant a rebre
una educació justa. Massa sovint aquest dret és descuidat en el cas de les nenes. La Malala s'ha recuperat
coratjosament de l'atac talibà i ara defensa amb eloqüència per tot el món aquesta causa fonamental i justa. No
oblidem que la Malala continua encara amenaçada al Pakistan”.

"Malala ha guanyat el reconeixement mundial com un lluitadora pels drets humans", van afirmar els
eurodiputats que la va nominar, militant "pel dret a l'educació de la dona, la seva llibertat i autodeterminació".

Fa uns mesos Malala Yousafzai va rebre a Barcelona el Premi Internacional Catalunya 2013 de la Generalitat
de Catalunya. Recentment ha publicat el llibre "Jo sóc la Malala".

Malala Yousafzai va ser nominada al Premi Sàkharov 2013 de manera conjunta pels grups PPE, S&D i ALDE, i
també per Jean Lambert (UK), del grup dels Verds/ALE; i pel grup ECR.

*          *          *

25 anys del Premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència
Les nominacions al Premi Sakhàrov requereixen el suport d'un grup polític del Parlament Europeu o d’almenys
40 eurodiputats. Aquest any les comissions parlamentàries d’Afers Estrangers i de Desenvolupament van
seleccionar les tres candidatures finalistes el 30 de setembre, i va ser a partir d’aquestes tres que els líders dels
grups parlamentaris i el president del Parlament Europeu van decidir la guanyadora en la Conferència de
Presidents celebrada el 10 d’octubre. Les altres dues candidatures finalistes eren els presoners bielorussos
Ales Bialatski, Eduard Lobau i Mykola Statkevich, i l’ex-treballador de la CIA Edward Snowden. El Premi
Sàkharov es lliurarà a Malala Yousafzai el 20 de novembre en una cerimònia al Parlament Europeu a
Estrasburg.

El premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència, denominat així en memòria del científic i dissident soviètic
Andrei Sàkharov, ha estat concedit anualment pel Parlament Europeu des de 1988 a persones o organitzacions
que han fet importants contribucions a la lluita pels drets humans o la democràcia. Enguany es commemora el
25è aniversari del Premi Sàkharov. El premi inclou una dotació de 50.000 euros.

Contacte:
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
Sergi Barrera, responsable de Premsa

: +34 93 272 20 44; : +34 679 896 498

: sergi.barrera@europarl.europa.eu

: www.europarlbarcelona.eu : @Europarl_CAT


