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Vita hjälmarna från Syrien en av årets Right
Livelihood-pristagare
Syria Civil Defence, kända som Vita hjälmarna, tilldelas Right Livelihood-priset.
Organisationen, som består av 3 000 volontärer, har räddat över 60 000 människor från
byggnader som bombats sönder under det syriska inbördeskriget.
Juryns motivering:

“Vita hjälmarna får Right Livelihood-priset för att de med enastående mod,
medmänsklighet och humanitära insatser räddar civila från förödelsen i inbördeskrigets
Syrien.”
Tillkännagivandet gjordes av Ole von Uexkull, chef för Right Livelihood-stiftelsen, samt
Marianne Andersson, styrelseledamot, vid en presskonferens i UD:s pressrum idag. Årets
övriga pristagare är: Mozn Hassan och Nazra for Feminist Studies (Egypten), Svetlana
Gannushkina (Ryssland) samt Cumhuriyet (Turkiet). 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.
– Vita hjälmarna tänder en strimma av hopp mitt i den mänskliga tragedi som utspelar sig i
inbördeskrigets Syrien. Det är fasansfullt att volontärerna, som ofta är de första på plats för
att undsätta civilbefolkningen, själva utgör en måltavla för attackerna, säger Ole von Uexkull
och fortsätter:
– Genom att ge Right Livelihood-priset till Vita hjälmarna vill vi hylla deras medkänsla,
solidaritet och mod i arbetet med att rädda liv. Vi ansluter oss till de deras krav om ett
omedelbart slut på konflikten som hittills kostat nära 500 000 människor livet, säger Ole von
Uexkull.
Vita hjälmarna fungerar som en livlina för den krigshärjade civilbefolkningen. Utöver
räddningsinsatserna utbildar de barn och vuxna i hur de kan skydda sig under luftangrepp
och reparerar även infrastruktur som förstörts. Deras hängivna humanitära arbete har gjort
att omvärldens ögon riktats mot civilbefolkningens lidanden under det urskillningslösa
bombandet i Syrien, och de vädjar oupphörligen om att få ett slut på stridigheterna i landet.
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– Vita hjälmarna känner stor ödmjukhet inför att ha blivit tilldelade Right Livelihood-priset.
Denna utmärkelse hedrar inte bara våra 3 000 heroiska volontärer och de 62 000 människor
vi räddat, utan hyllar alla volontärer som utför räddningsarbete världen över liksom modet
hos vanliga medborgare i Syrien som försöker leva ett värdigt liv, säger Vita hjälmarnas
ledare Raed al Saleh från New York där han besöker FN:s generalförsamling.
– Vi tar tacksamt emot detta prestigefulla pris och hoppas innerligt att vi inom en nära
framtid kan få avsluta katastrofarbetet och istället påbörja det långsiktiga arbetet med att
bygga upp Syrien igen, fortsätter Raed al Saleh.
Right Livelihood-stiftelsen hedrar och stöttar modiga människor och organisationer som på
ett visionärt och föredömligt sätt arbetar för att lösa globala problem. Det grundades 1980
och kallas ofta det ”Alternativa Nobelpriset”. Hittills har 166 pristagare från 68 länder
hedrats för sina insatser. Utöver den årliga prisutdelningen stöttar Right Livelihood-stiftelsen
alla sina pristagare, särskilt de som på olika sätt hotas för sina viktiga insatser.
Det är första gången som Right Livelihood-priset ges till en pristagare från Syrien.
Dokumentärfilmen ”The White Helmets” om Vita hjälmarna hade premiär på Netflix den
16 september.
För mer information om Right Livelihood-priset och årets pristagare, eller om du vill boka en
intervju, vänligen kontakta :

Anna Nolan, Director, The Syria Campaign, mobil: +1 646 309 6509, e-post
anna@thesyriacampaign.org
Svensktalande media: Johannes Mosskin, Communications Manager, mobil: +46 70 437 11
48, e-post xenya@rightlivelihood.org
Internationell media: Xenya Cherny-Scanlon, Director of Communications, Right Livelihood
Award, portable : +41 76 690 8798, e-post xenya@rightlivelihood.org
Foto-och filmmaterial med hög upplösning finns att hämta här:
www.rightlivelihood.org/2016
	
  

