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Premis Right Livelihood Award 
 

Els Premis Right Livelihood, coneguts també com els Premis Nobel Alternatius, 

s’atorguen des de la Fundació Right Livelihood Award com a reconeixement a la tasca 

social d’institucions i/o persones arreu del món. 

Impulsats l’any 1980 per l’escriptor i ex-eurodiputat suec-alemany Jakob von Uexküll, 

els guardons s’entregaran el dilluns, dia 8 de desembre, a Estocolm. 

 

La dotació del premi és de 220.000 euros que aquest any es repartiran 4 dones : 

- Amy Goodman, periodista nordamericana, presentadora del programa de ràdio 

Democracy Now!, un servei diari de notícies destinat a ràdios públiques i 

independents de tot el món, que ja vaig referenciar en aquest Zona Web. 

- Asha Hagi, activista somalí pels drets de les dones a Somàlia, gràcies a qui, 

actualment, existeix el Ministeri per a la Igualtat. 

- Monika Hauser, ginecòloga, fundadora de l’ONG Medica Mondiale que ja ha ajudat a 

més de 70.000 dones a països com Bòsnia Herzegovina, Kossovo, Congo, Libèria i 

Afganistan. Lluita pels drets de les dones, en especial, per les víctimes de la violència 

sexual que es produeixen en aquests països amb conflictes bèlics.  

- Krishnammal i Sankaralingam Jagannathan, matrimoni de l’Índia, que va impulsar 

l’any 1981 la creació de LAFTI (Terra per a la llibertat dels camperols), una 

organització a favor de la redistribució de la terra per als més necessitats. Durant 

aquests anys, han aconseguit comprar als grans terratinents més de 5.000 hectàrees 

de terres cultivables i que han venut a preus raonables a unes 13.000 famílies. 

 

L’any 2007 es va reconèixer amb aquests premis la tasca de l’ex-jutge del Tribunal 

Internacional de Justícia (TIJ), el ceilandès Christopher Weeramantry, la keniana 

Dekha Ibrahim Abdi, els canadencs Percy i Louise Schmeiser i la companyia de 

Bangladesh Grameen Shakti. 

 

ZV (Zona Vídeo). CanalxTV.net és un canal que emet des d’Argentina diàriament, 

amb la intenció d’impulsar la participació d’artistes d’arreu del món i la difusió del seu 

compromís amb l’art, la defensa dels drets humans o el medi ambient, sempre des 

d’una mirada independent. 

 


