
Årets pristagare  
Människorättsadvokat Sapiyat Magomedova är verksam i den våldsamma regionen norra Kaukasus 
där människorättsförsvarare ständigt bemöts med trakasserier och hot. En region där kvinnors 
rättigheter ständigt ifrågasätts och könsrelaterat våld hör till vardagen.  
 
Som människorättsadvokat representerar hon offer som kidnappats, våldtagits, misshandlats, 
torterats och avrättats. I flera fall har övergreppen begåtts av polis eller andra rättsvårdande organ, 
av personer i förtroendepositioner som är satta att upprätthålla rättsstatsprincipen.  
 
33-åriga Sapiyat Magomedova har under flera år arbetat med att dokumentera kränkningar och 
bekämpa den utbredda straffrihet för brott mot mänskliga rättigheter som utmärker regionen.  
 
Med stor entusiasm och engagemang har hon hjälpt många offer att söka rättvisa och är numera 
något av en symbol för mod i regionen. Hon har vunnit rättsfall i sammanhang där det är nästan 
omöjligt att göra det.  
 
Prismotivering  
Sapiyat Magomedova tilldelas 2012-års Per Anger-pris ”för sitt modiga och riskfyllda arbete som 
advokat och som orädd försvarare av mänskliga rättigheter i en våldsam och hotfull miljö”.   
 
Bakgrund pristagaren 
Årets pristagare föddes den 11 februari 1979 i staden Khasavyurt i Dagestan, där hon idag lever och 
är verksam. Sapiyat Magomedova kommer från en stor familj, med tre bröder och tre systrar. En av 
hennes systrar dog när hon var yngre, och hennes mor gick bort nyligen.  
 
Magomedova har en examen i juridik från statliga universitetet i Dagestan. Hennes föräldrar ville att 
hon skulle studera medicin, men hon beslöt att juridik skulle passa henne bättre. Under sina studier 
blev hon övertygad om att hon gjort rätt val. Sedan 2006 arbetar hon på advokatfirman "Omarov and 
Partners" i Khasavyurt, känd för att ta upp brottsfall som rör kränkningar av mänskliga rättigheter. 
 
Hon älskar att läsa. Ett annat stort intresse är basket som hon spelade aktivt under flera år. 
 
Bakgrund Per Anger 
Diplomaten Per Anger (1913-2002) var från 1942 legationssekreterare vid svenska legationen i 
Budapest där han initierade det svenska arbetet att rädda judar undan förföljelser och avrättningar. 
Han delade ut svenska provisoriska pass, handlingar utan formell legitimitet, som fungerade som en 
slags dokumentation inför myndigheterna och kom att skydda många. Arbetet fortsatte under allt 
farligare omständigheter tills den ryska armén ockuperade landet.  
 
Bakgrund Per Anger-priset 
Per Anger-priset är ett internationellt pris som instiftades 2004 av Sveriges regering och delas ut till 
en person som verkar i Per Angers anda. Grundkriterierna för valet av pristagare är att han/hon: 
 

 Gör demokratifrämjande och humanistiska insatser 

 Utmärker sig genom aktiv handling och initiativförmåga 

 Verkar utan egen vinning 

 Tar stora personliga risker 

 Visar stort mod 

 Har en undanskymd roll 

 Är en förebild för andra 
 

http://www.levandehistoria.se/projekt/peranger/omperanger


I nomineringsarbetet med att välja ut årets pristagare deltog i år åtta internationellt erkända 
frivilligorganisationer med brett kontaktnät inom MR-området: Svenska FN-förbundet, Röda Korset, 
Amnesty, Diakonia, Civil Rights Defenders, Reportrar utan gränser, Svenska Pen och Svenska 
Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.  
 
Priset delas ut under en högtidlig ceremoni under MR-dagarna. I år sker prisutdelningen måndag 12 
november vid MR-dagarna på Svenska mässan i Göteborg.   
 
Tidigare pristagare 
2011  Narges Mohammadi från Iran. 
2010  Elena Urlaeva från Uzbekistan. 
2009  Brahim Dahane från Västsahara. 
2008  Biskop Sebastian Bakare från Zimbabwe. 
2007  Organización Femenina Popular från Colombia. 
2006  Aljaksandr Bialiatski, från Vitryssland. 
2005  Arsen Sakalov från Tjetjenien, Ryssland.  
2004  Gennaro Verolino, från Vatikanstaten, Rom. 
 
Kontakt 
För mer information kontakta pressansvarige Johan Perwe på johan.perwe@levandehistoria.se eller 
0702-59 38 19 alt. Mer detaljer om Per Anger-priset finns på www.levandehistoria.se/peranger  
 
Urval av källor och länkar 

 http://www.amnesty.org/en/region/russia/report-2012  

 http://www.memo.ru/2011/04/14/1404113.html 

 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2012/mar/15/dagestani-lawyer-
beaten-by-police 

 http://www.hrw.org/news/2010/06/21/russia-investigate-beating-human-rights-lawyer 

 http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/14838/ 

 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/172099/ 

 http://kabardinobalk.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/21348/ 

 http://www.frontlinedefenders.org/node/16387 

 http://www.civilrightsdefenders.org/sv/news/statements/investigate-the-beating-of-human-
rights-lawyer-magomedova/ 
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