XXXVII Premi per la Pau 2016
ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2016
Barcelona, 24 d’octubre del 2016
En Joan Soler i Martí, vicepresident 2n del Consell Directiu de l’Associació per a les
Nacions Unides a Espanya, com a Secretari del Jurat per a l’adjudicació del XXXVII Premi per la
Pau 2016, premi que atorga cada any l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya amb el
suport de la Diputació de Barcelona, i que és dotat amb 5.000 €,
Faig constar que el 17 d'octubre s’ha reunit a Barcelona el Jurat designat de
conformitat amb el que estableixen les Bases del Premi. Hi assisteixen els següents membres:
la Sra. Guadalupe Moreno, Cap de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació
de Barcelona; la Sra. Elvira Méndez, Directora General de l’Associació Salut i Família; i la Sra.
Àngels Mataró, membre del Consell Directiu de l’Associació per a les Nacions Unides.
D’acord amb les Bases del Premi, i després d’examinar les diverses candidatures
presentades, el Jurat aprecia especialment els mèrits d’una d’elles, la candidatura de la Sra.
Nadia Murad Basee, promotora dels drets humans i activista contra el tràfic d’éssers humans.
Nadia Murad, nascuda al nord de l’Iraq el 1993, és una noia yazidita que va patir els
abusos dels soldats de l’autodenominat Estat Islàmic (EI) quan el 2014 van assetjar la seva
població. Va ser segrestada i venuda com a esclava sexual, violada i torturada fins que va
poder fugir dels seus segrestadors. Actualment viu a Alemanya i tot i la seva curta edat, la seva
trajectòria vital l’ha convertida en una de les icones de la defensa de les dones i la comunitat
yazidita, tradicionalment perseguida al llarg de la història.
El Jurat vol reconèixer la seva campanya a nivell mundial per denunciar la situació
extrema que pateix la comunitat yazidita en mans de l’ISIS, especialment les dones i els infants.
Igualment, reconeix el seu treball d’informació al Consell de Seguretat de les Nacions Unides
sobre el tràfic i l’esclavatge de persones al món, així com la seva decisió d’emprendre accions
legals a nivell internacional contra els comandaments de l’Estat Islàmic que han promogut el
mercat d’esclaves a Síria i Iran, motiu pel qual està amenaçada de mort.
Nadia Murad va ser candidata al Premi Nobel de la Pau 2016 i el 16 de setembre
d’aquest any va ser nomenada Ambaixadora Especial de les Nacions Unides per a la dignitat
dels supervivents del tràfic de persones. Recentment ha rebut el premi Václav Havel a la
defensa dels drets humans, que concedeix el Consell d’Europa i, juntament amb Lamiya Aji
Bashar, és finalista al premi Sàkharov 2016 a la llibertat de consciència que atorga el Parlament
Europeu.
Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir
el XXXVII Premi per la Pau 2016 a la Sra. Nadia Murad.
El Secretari del Jurat

Joan Soler Martí

