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Nobels fredspristagare
José Ramos-Horta, Östtimor

José Ramos-Horta från Östtimor fick Nobels fredspris 1996 för sin kamp för en rättvis och 
fredlig lösning på konflikten i Östtimor. Som 18-åring landsförvisades han från Östtimor, som 
då var en portugisisk koloni och militärdiktatur. Han har tillbringat större delen av sitt vuxna liv 
med att kämpa för sitt hemlands frihet från förtryck, först från kolonisatörer och senare mot 
den indonesiska ockupationsmakten. Mycket tack vare honom blev Östtimor till slut själv-
ständigt. År 2006 utsågs Ramos-Horta till premiärminister för Östtimor, och 2007 valdes  
han till president.

Tawakool Karman, Jemen

Tawakool Karman från Jemen är journalist och fredsaktivist som fick Nobels fredspris 2011 för 
sin icke-vålds-kamp för ökad trygghet och säkerhet för kvinnor, och för kvinnors rätt att delta 
i fredsbyggande insatser. Karman är en av Jemens mest kända aktivister. Hon har utsatts för 
mordhot och har gripits för sina protester. Karman har skapat ett kvinnligt journalistiskt nätverk, 
”Kvinnliga journalister utan kedjor”. I Jemen går hon också under namnet ”Revolutionens mor”. 

Juan Manuel Santos, Colombia

Juan Manuel Santos från Colombia fick Nobels fredspris 2016 för ”sina bestämda försök att 
få ett slut på landets långa inbördeskrig”. Santos var Colombias president 2010–2018, och 
var en av nyckelpersonerna bakom det fredsavtal som förhandlades fram i Colombia efter  
60 års brutalt inbördeskrig som tvingade nästan sex miljoner människor att fly från sina hem. 
200 000 människor dödades i konflikten. När priset offentliggjordes betonade den norska 
Nobelkommittén att priset även tillägnas samtliga parter som möjliggör fred i landet, och hela 
den colombianska befolkningen, inte minst de hundratusentals offer som fallit i kriget.

Nadia Murad, Irak

Nadia Murad, från Irak, fick Nobels fredspris 2018, för sin kamp för att få ett slut på sexuellt 
våld som vapen i krig och väpnade konflikter. Murad är en människorättsaktivist som tillhör 
minoriteten yazidier, en folkgrupp som varit hårt utsatta för IS-terroristernas massmord och 
förföljelser i modern tid. Nadia Murad togs, liksom många andra yazidiska kvinnor, som sexslav 
av IS 2014 och har sedan dess berättat om sina upplevelser och kämpat för att hjälpa andra 
kvinnor med liknande erfarenheter. 

Denis Mukwege, Kongo-Kinshasa

Denis Mukwege från Kongo-Kinshasa fick Nobels fredspris 2018 för sin kamp för att få ett 
slut på sexuellt våld som vapen i krig och väpnade konflikter. Mukwege är kirurg och arbetar  
med att hjälpa kvinnor och barn som har blivit utsatta för sexuellt våld i det konfliktfyllda 
Kongo. Han har grundat en klinik där man behandlar skador efter övergrepp och våldtäkter. 
Mukwege opererade fysiska skadorna, men ser också till att kvinnor och barn får stöd att  
läka psykiska sår och att bygga upp sin självkänsla.


