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Per Anger-priset till uzbekistansk människorättsförsvarare 
 

2010-års Per-Anger-pris tilldelas Jelena Urlajeva (Elena Urlaeva) från Uzbekistan för sin 
fredliga och osjälviska kamp för mänskliga rättigheter i sitt hemland. Med sitt liv som 
insats. Prisutdelningen äger rum på MR-dagarna i Örebro den 15 november.  
 
På uppdrag av regeringen delar Forum för levande historia årligen ut Per Anger-priset till en 
person som med stort mod och initiativförmåga och utan egen vinning gjort demokratifrämjande 
och humanistiska insatser. 
 
– Med utmärkelsen vill vi inspirera människor att ta ställning, våga säga emot och visa 
civilkurage, utan att kalkylera med vilket pris man personligen kan få betala. Vi behöver 
verkligen dessa förebilder!, understryker Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande 
historia. 
 
Årets pristagare Jelena Urlajeva är medlem i Human Rights Alliance of Uzbekistan och har 
under många år varit en aktiv kritiker av regimen i Uzbekistan. Hon har bland annat anordnat 
demonstrationer och fredlig protestaktioner för att uppmärksamma nedtystade händelser och 
stödja förföljda journalister. Vid ett tillfälle försvarade hon rättigheterna för personer som förlorat 
sina hem i samband med ett vägbygge. 
 
I sitt uthålliga arbete med att försvara de mänskliga rättigheterna och öppet protestera mot 
orättvisor i Uzbekistan har hon trakasserats, misshandlats och blivit tvångsintagen på 
mentalsjukhus.  
 
Årets pristagare Jelena Urlajeva får utmärkelsen enligt motiveringen: ”För att i en hotfull 
omgivning ha givit röst åt yttrande- och föreningsfriheten i Uzbekistan, osjälviskt och med 
fredliga medel och med stort personligt mod riskerat sitt eget liv och hälsa i kampen för 
mänskliga rättigheter”.  
 
Åtta frivilligorganisationer med etablerade kontakter inom MR-området världen över har deltagit i 
nomineringsarbetet med att välja ut 2010-års pristagare: Svenska FN-förbundet, Rädda Barnen, 
Amnesty, Svenska Kyrkan, Diakonia, Civil Rights Defenders, Reportrar utan gränser och 
Svenska Avdelningen av Juristkommissionen.  
 
Prisutdelning äger rum i anslutning till MR-dagarna i Örebro måndag 15 november kl. 13.30  i 
Hjalmar Bergmanteatern. Men pristagaren Jelena Urlajeva kommer även att vara tillgänglig för 
intervjuer i Stockholm 11-12 november.  
 
För intervjutillfällen och mer information kontakta pressekreterare Johan Perwe på 
johan.perwe@levandehistoria.se eller 0702-59 38 19. Mer information om Per Anger-priset finns 
på www.levandehistoria.se/peranger  
 
Forum för levande historia är en myndighet som med utgångspunkt i Förintelsen och andra brott mot 
mänskligheten arbetar med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Övergripande mål 
är att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Särskilda uppdrag är att 
informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.  
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