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Trots reseförbud: egyptisk feminist fick
sitt Right Livelihood-pris i Kairo
Den egyptiska kvinnorättsförsvararen Mozn Hassan har äntligen fått sitt Right Livelihood-pris. Hassan,
som hotas av upp till 25 års fängelse, tilldelades priset 2016 men kunde inte närvara vid
prisutdelningen i Stockholm på grund av utreseförbud. Ikväll kunde Hassan till slut motta priset vid
en privat ceremoni i Kairo där bland andra svenska riksdagsledamöter närvarade.

– Right Livelihood-stiftelsens beslut att hålla ceremonin i Kairo betyder oerhört mycket. Det visar att
solidaritet kan nå dig, trots utreseförbud. Idag känner vi hur egyptiska feministers arbete synliggörs
och

uppskattas

runt

om

i

hela

världen,

sade

Mozn

Hassan

i

sitt

tacktal.

Mozn Hassan delar 2016 års Right Livelihood-pris, även kallat det “Alternativa Nobelpriset”, med
organisationen Nazra for Feminist Studies som hon grundat och leder. De får priset “för sitt försvar
av kvinnors rättigheter i en miljö av våld, övergrepp och diskriminering”.
Mozn Hassan är en i raden av framstående egyptiska människorättsförsvarare som hindras från att
resa utomlands efter beslut från egyptiska myndigheter. Såväl Hassans som Nazras tillgångar frystes i
januari som ett led i en pågående juridisk process med spetsen riktad mot egyptiska
civilsamhällesorganisationer vilka mottagit ekonomiskt stöd från utlandet.
– Mozn Hassan och Nazra for Feminist Studies bygger vidare på en feministisk rörelse i Egypten som
har stolta och gamla anor. De spelar en avgörande roll i kampen för jämställdhet i Egypten och vi
förväntar oss att alla åtal mot vår pristagare läggs ned, säger Monika Griefahn, ordförande för Right
Livelihood-stiftelsen.
Riksdagsledamöterna Cecilia Magnusson (M) och Lise-Lotte Fornarve Johansson (V) talade vid
ceremonin som hölls på Le Pacha 1901 i Kairo. Omkring 200 gäster samlades för att hedra Mozn
Hassan och Nazra for Feminist Studies, däribland representanter för det egyptiska civilsamhället,
Europeiska och Egyptiska parlamentariker, tidigare Right Livelihood-pristagare och diplomater.
– Mozn Hassan och Nazra for Feminist Studies spelar en viktig roll i kampen för jämställdhet i
Egypten. Genom att delta vid prisutdelningen vill jag visa att Sverige och det internationella
samfundet stöttar deras fantastiska arbete, säger Cecilia Magnusson, riksdagsledamot (M), från
Göteborg.
– Egypten har förbundit sig att uppfylla FN:s Globala mål för hållbar utveckling, där jämställdhet
ingår. Istället för att försvåra Mozn Hassans och Nazras viktiga arbete borde myndigheterna se dem
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som en viktig tillgång i kampen för jämställdhet. Jag fördömer beslutet att frysa deras tillgångar och
förväntar mig att utreseförbudet lyfts omgående, säger Lotta Johnsson Fornarve.
– Som feminist och riksdagsledamot är det en stor ära att få vara med och hedra Mozn Hassan när
hon äntligen får ta emot sitt Right Livelihood-pris. Trots svåra utmaningar har Hassans modiga arbete
stärkt kvinnors rättigheter i Egypten, säger Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot (V) från
Sörmland.
Mozn Hassan och Nazra for Feminist Studies är den tredje Right Livelihood-pristagaren från Egypten.
Hassan Fathy, känd som “de fattigas arkitekt” tilldelades det första Right Livelihood-priset 1980,
medan organisationen SEKEM och grundaren Ibrahim Abouleish delade utmärkelsen 2003.

Bilder och filmer från ceremonin finns tillgängliga här: XXXX
För mer information, vänligen kontakta:
Johannes Mosskin, kommunikationsansvarig, mobil: +46 70 437 11 48, johannes@rightlivelihood.org,

www.rightlivelihoodaward.org #RightLivelihood

Om Mozn Hassan och Nazra for Feminist Studies
Mozn Hassan är en egyptisk feminist och människorättsförsvarare. Nazra for Feminist Studies, den
organisation som Hassan grundade 2007, dokumenterar brott mot mänskliga rättigheter och har
koordinerat arbetet mot det ökade sexuella våldet som drabbat kvinnor vid demonstrationer både
under och efter den egyptiska revolutionen 2011. Nazra ser till att drabbade får medicinsk,
psykologisk och juridisk hjälp. Nazra har också engagerat sig i olika kvinnonätverk som på ett
framgångsrikt sätt lobbat för att inkludera kvinnors rättigheter i Egyptens nya konstitution (2014).
Som ett resultat av deras arbete har definitionen av vad som betraktas som ett sexualbrott i
Egyptens brottsbalk breddats till att även inkludera sexuella trakasserier.
I maj 2016 utfärdade den egyptiska riksåklagaren ett utreseförbud för Mozn Hassan. Hon utreds
under Case no. 173 från 2011, mer känt under namnet ”NGO Foreign Funding Case”, som förbjuder
egyptiska civilsamhällesorganisationer från att ta emot ekonomiskt stöd från utlandet. I januari fick
Mozn Hassan och Nazra for Feminist Studies se sina tillgångar frysta och Hassan hotas nu av upp till
25 års fängelse. Dessa godtyckliga åtgärder har kritiserats av tre FN-sändebud för mänskliga
rättigheter. Mer information om Mozn Hassan finns här.

Om Right Livelihood-priset
Right Livelihood-priset, ofta kallat det ”Alternativa Nobelpriset”, delas varje år ut av Right
Livelihood-stiftelsen i Stockholm sedan grundandet 1980. Det är ett folkets pris för en rättvis och
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hållbar framtid, inte ett pris för världens politiska, vetenskapliga eller ekonomiska elit. Alla är
välkomna att nominera kandidater till Right Livelihood-priset.
Right Livelihood-priset delas oftast mellan fyra pristagare. Prispengarna (totalt 3 miljoner SEK år
2016) går till pristagarnas pågående arbete, inte till personligt bruk. Utöver den årliga
prisutdelningen stöttar Right Livelihood-stiftelsen alla sina pristagare, särskilt de som på olika sätt
hotas för sina viktiga insatser.

