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Mozn Hassan och Nazra for Feminist Studies
från Egypten en av årets Right Livelihoodpristagare
Mozn Hassan, ledande egyptisk feminist och människorättsförsvarare, är en av årets Right
Livelihood-pristagare. Hon delar 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.”
Tillkännagivandet gjordes av Ole von Uexkull, chef för Right Livelihood-stiftelsen, samt
Marianne Andersson, styrelseledamot, vid en presskonferens på UD idag. Årets övriga
pristagare är: Syria Civil Defence (”Vita hjälmarna”, Syrien), 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.
– Hassans arbete har gjort henne till måltavla för flera olika grupper under en väldigt
turbulent tid i Egyptens historia som kulminerar med dagens försök att kuva civilsamhället,
säger Ole von Uexkull och fortsätter:
– Hassan och Nazra har bedrivit ett framgångsrikt påverkansarbete tillsammans med andra
egyptiska organisationer som lett till att kvinnors rättigheter inkluderats i Egyptens nya
konstitution. De har också sett till att kvinnor som drabbats av sexuellt våld i samband med
demonstrationer fått tillgång till medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp. Genom denna
utmärkelse vill vi betona att kampen för kvinnors rättigheter i Egypten – och över hela
världen – är långt ifrån över, säger Ole von Uexkull.
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Som ett resultat av deras gemensamma arbete har sexuella trakasserier inkluderats i
Egyptens brottsbalk och definitionen av vad som betraktas som sexualbrott breddats. Nazra
organiserar Women’s Political Participation Academy som erbjuder rådgivning till unga
kvinnor som engagerar sig politiskt i olika partier både på nationell och lokal nivå, men
också fackligt.
– Right Livelihood-priset är inte bara ett erkännande av mitt och Nazras arbete utan av alla
kvinnor som kämpar för grundläggande rättigheter, som drabbats av sexuellt våld eller som
dagligen kämpar för sin överlevnad. Vi fortsätter att tro på en bättre framtid för kvinnor i
Egypten, i regionen och över hela världen, säger Mozn Hassan.
Right Livelihood-priset hedrar och stöttar modiga människor och organisationer som löser
globala problem på ett visionärt och föredömligt sätt med fokus på de underliggande
orsakerna. 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 pristagarnas arbete, särskilt de som på olika sätt hotas för sina
viktiga insatser.
Hassan and Nazra är den tredje pristagaren från Egypten efter Ibrahim Abouleish/SEKEM
(2003) and Hassan Fathy, som tilldelades det första Right Livelihood-priset 1980.
Om du vill boka en intervju med Mozn Hassan, en representant för Right Livelihoodstiftelsen eller vill ha mer information, vänligen kontakta:

Svenskspråkig media: Johannes Mosskin, Communications Manager, mobil: +46 70 437 11
48, e-post johannes@rightlivelihood.org
Internationell media: Xenya Cherny-Scanlon, Director of Communications, mobil: +41 76
690 87 98, e-post xenya@rightlivelihood.org
Foto- och filmmaterial med hög upplösning finns tillgängligt via:
www.rightlivelihood.org/2016

