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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Ba nhà lãnh đạo phong trào nhân quyền được trao giải thưởng Martin 
Ennals 2022 

Geneva, thứ Tư, ngày 19/1/2022 – Giải thưởng Martin Ennals 2022 dành cho Nhà hoạt động 
Nhân quyền vinh danh ba nguồn động lực của phong trào nhân quyền khắp thế giới. Từ Việt 
Nam, Phạm Đoan Trang, một nhà báo nổi bật, người đấu tranh cho tự do ngôn luận và quyền 
dân sự vừa bị kết án chín năm tù. Từ Burkina Faso, Daouda Diallo đã can đảm thu thập tư liệu 
về những vụ vi phạm nhân quyền xảy ra trong bối cảnh bạo lực lan rộng do các lực lượng vũ 
trang và phiến quân Hồi giáo đụng độ nhằm giành quyền kiểm soát đất nước. Ở Bahrain, 
Abdul-Hadi Al-Khawaja khơi dậy phong trào đòi đổi mới xã hội và dân chủ hóa, và tiếp tục 
cống hiến vì nhân quyền suốt 10 năm trong tù. Ba Khôi nguyên của giải thưởng Martin Ennals 
năm nay đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác dấn thân bảo vệ nhân quyền. Do đại dịch 
COVID-19, lễ trao giải bị hoãn đến ngày 2/6/2022. Trong thời gian này, Quỹ Martin Ennals, 
Ban giám khảo và chính quyền thành phố Geneva sẽ hỗ trợ những Khôi nguyên và tôn vinh sự 
can đảm của họ thông qua các hoạt động khác. 

Tôn vinh ba người truyền cảm hứng của phong trào nhân quyền 

Mỗi năm, Giải thưởng Martin Ennals vinh danh và bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền đã bất chấp 
rủi ro để đấu tranh vì tự do, công lý, bình đẳng và trách nhiệm giải trình đối với cộng đồng và đất 
nước họ. Các nhà hoạt động vì nhân quyền làm việc không mệt mỏi trên toàn cầu. Bằng niềm đam 
mê và sự lôi cuốn của mình, nhiều nhà hoạt động đã tạo cảm hứng cho nhiều người khác, từ đó huy 
động được thế hệ tương lai của phong trào. Các nhà hoạt động xuất chúng này là những người được 
đề cử cho Giải thưởng Martin Ennals. Hans Thoolen, Trưởng Ban giám khảo Giải thưởng Martin 
Ennals cho biết, “Trong năm 2022, Ban giám khảo đề cử ba nhân vật truyền cảm hứng của phong 
trào nhân quyền; điểm chung của họ chính là lòng can đảm.” 

Khôi nguyên năm 2022 

• Phạm Đoan Trang là một nhà báo, biên tập viên và là nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt 
Nam, nơi mà Đảng Cộng sản hầu như không chừa không gian nào cho các tiếng nói đối lập phát 
triển. Cô đã điều hành nhiều cơ quan truyền thông độc lập để nâng cao nhận thức của người Việt 
Nam về những quyền cơ bản của mình, và truyền cảm hứng cho nhiều nhà báo và nhà hoạt động 
khác lên tiếng. Cô là một trong những nhà hoạt động bị chính quyền truy đuổi gắt gao nhất tại Việt 
Nam. Vào tháng 10/2020, cô bị bắt. Ngày 14/12/2021, Phạm Đoan Trang bị kết án chín năm tù vì 
“tuyên truyền chống nhà nước”. Ngày càng có nhiều tiếng nói quan ngại về tình trạng sức khoẻ của 
cô. 

• Tiến sĩ Daouda Diallo là một dược sĩ được đào tạo chính quy trước khi trở thành nhà hoạt động 
nhân quyền ở Burkina Faso. Ông là người sáng lập liên minh xã hội dân sự CISC. Khi Burkina Faso do 
bị giằng xé vì những cuộc đụng độ giữa lực lượng của chính quyền, các nhóm phiến quân và các phe 
nhóm Hồi giáo, ông đã dành tâm sức cho việc tư liệu hóa các vụ vi phạm nhân quyền tại đây. Ông 
đã giúp những nạn nhân của bạo lực và gia đình họ đòi công lý và trách nhiệm giải trình. Thông điệp 
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của Diallo về việc đoàn kết các nhóm sắc tộc và niềm tin khác nhau đã trở thành nguồn cảm hứng 
cho một quốc gia đang phải vật lộn với nghèo đói tột cùng và một nền quản trị kém. 

• Abdul-Hadi Al-Khawaja là một nhà kiến tạo đầy sức hút của phong trào nhân quyền ở Bahrain và 
là lãnh đạo của cuộc biểu tình đòi dân chủ và mở rộng tự do tại các quốc gia vùng Vịnh vào năm 
2011. Al-Khawaja không chỉ là một nhà hoạt động mà còn là một doanh nhân xã hội. Ông đã sáng 
lập những tổ chức nghiên cứu và bảo vệ nhân quyền đầu tiên trong khu vực – những tổ chức này 
vẫn tồn tại đến ngày nay. Ông là nguồn cảm hứng để các thế hệ tương lai ở Bahrain tiếp tục cuộc 
đấu tranh, bất chấp ông đã phải ngồi tù suốt một thập niên. 

Lễ trao giải được dời lại 

Lễ trao Giải thưởng Martin Ennals, tổ chức ngay trung tâm thành phố Geneva, là dịp quy tụ hàng 
năm của cả công chúng địa phương lẫn cộng đồng quốc tế. Đây được xem như một dịp đặc biệt để 
tôn vinh những nhà hoạt động vì nhân quyền. “Là một thành phố của nhân quyền, Geneva cam kết 
ủng hộ hợp tác quốc tế trong những vấn đề quan trọng. Trong bối cảnh đại dịch, nhiều tổ chức đã bền 
bỉ theo đuổi sứ mệnh vì quyền con người, với một sự kiên cường đáng khâm phục. Trong tinh thần 
này, chúng tôi vinh dự được đồng tổ chức một dịp hội ngộ khác của Giải thưởng Martin Ennals”, 
Alfonso Gomez, Uỷ viên Hội đồng thành phố Geneva cho biết. 

Lễ trao giải năm 2022 được dời đến ngày 2/6/2022 thay vì tổ chức trực tuyến. Giám đốc Quỹ Martin 
Ennals Isabel de Sola giải thích: “Đợt bùng phát COVID-19 mới nhất không cho phép chúng tôi đón 
tiếp các Khôi nguyên và công chúng trong điều kiện tối ưu. Vì thế, chúng tôi sẽ điều chỉnh các chương 
trình tập huấn và vận động chính sách để có thể tiếp tục ủng hộ các Khôi nguyên trong thời gian chờ 
đợi.” 
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Khôi nguyên năm 2022 
Phạm Đoan Trang (Việt Nam) 

“Tôi hy vọng những gì mình viết sẽ đánh động ai đó, giúp họ nhận ra sự thật và 
biết đâu sẽ giúp thay đổi cách họ nghĩ về xã hội.” 

 

Ở Việt Nam, hầu như không có chỗ cho những tiếng nói 
đối lập, khi mà chính quyền chuyên chế liên tục đàn áp tự 
do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin của người dân. 
Phạm Đoan Trang, một nhà báo tài năng, biên tập viên của 
các tổ chức truyền thông độc lập hàng đầu, đã bắt đầu vận 
động cho quyền tự do chính trị và dân sự của người dân 
từ cuối thập niên 2000. Cô là một nhà hoạt động quan 
trọng của phong trào dân chủ ở Việt Nam. 

Trong một môi trường không tạo điều kiện cho báo chí điều tra tồn tại, các sáng kiến thành lập tổ 
chức truyền thông độc lập mà cô khởi xướng (như Luật Khoa tạp chí và Nhà xuất bản Tự Do) trở 
thành nguồn cảm hứng của rất nhiều người. Những việc làm của Đoan Trang đã lôi cuốn nhiều nhà 
báo khác ở Việt Nam lên tiếng về các hành vi vi phạm nhân quyền. Những nỗ lực bền bỉ của Đoan 
Trang nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền đã khiến cô trở thành một trong những 
nhà hoạt động bị chính quyền Việt Nam truy đuổi sát sao nhất, cho đến khi họ bắt cô vào năm 2020. 
Đoan Trang bị giam giữ biệt lập cho đến ngày 19/10/2021. Vào ngày 14/12/2021, cô bị kết án 9 năm 
tù vì “tuyên truyền chống nhà nước”. Ngày càng có nhiều quan ngại về tình hình sức khoẻ của cô. 

Tuyên bố của Ban giám khảo về Phạm Đoan Trang 
 
“Phạm Đoan Trang là một người truyền lửa cho rất nhiều nhà hoạt động và nhà báo ở Việt Nam, nơi 
mà tự do biểu đạt bị xem là mối đe dọa”, Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của tổ 
chức Human Rights Watch chia sẻ. 
 
“Các tác phẩm của Phạm Đoan Trang không chỉ cần thiết mà còn hoàn toàn chính danh, chúng là 
những thứ thiết yếu. Cô nên được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện”, Friedhelm Weinberg, 
Giám đốc điều hành HURIDOCS phát biểu. 
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Tiến sĩ Daouda Diallo (Burkina Faso)   
 

“Chúng tôi đã thu thập tư liệu về hơn 1.000 vụ sát hại thường dân Burkinabe trong bối cảnh xung 
đột vũ trang.” 

 

Tại Burkina Faso, Daouda Diallo là một dược sĩ được đào tạo 
chính quy và là một nhà hoạt động nhân quyền tâm huyết. 
Từ năm 2019, Tiến sĩ (TS.) Diallo đã nỗ lực tư liệu hóa các vụ 
vi phạm nhân quyền của lực lượng chính quyền và các phe 
nhóm Hồi giáo, cũng như những nhóm bán quân sự địa 
phương được lập ra để bảo vệ dân làng mắc kẹt trong các 
cuộc đụng độ. Ông hoạt động trong bối cảnh Burkina Faso 
chìm trong nghèo đói tột cùng và một nền quản trị yếu kém, 
khiến nơi đây trở thành một trong những quốc gia dễ tổn 

thương nhất trên thế giới. 

Ông điều hành phòng thí nghiệm y học The Centre Hospitalier Régional Dédougou. Kể từ năm 
2019, ông cũng là nhà sáng lập và Tổng Thư ký của Collectif Contre l’impunité et la Stigmatisation 
des Communautés (CISC – Collective Against Impunity and Stigmatisation of Communities, tạm 
dịch: Liên hiệp Chống Miễn trừ Tội ác và Bôi nhọ Cộng đồng). Tổ chức này thực hiện nhiều cuộc điều 
tra và báo cáo về các cuộc xung đột. TS. Diallo là một nguồn tin đáng tin cậy cho các tổ chức quốc 
tế và các hãng truyền thông; ông cũng là người được các nạn nhân rất tin tưởng và kính trọng vì 
sự thấu cảm và ân cần; được các tổ chức quốc tế trân trọng vì những phân tích và thông tin về các 
vụ vi phạm. Với những người làm việc trong các tổ chức NGO, ông là một lãnh đạo luôn sẵn sàng 
lên tiếng ủng hộ những phong trào đòi công lý. Một trong những mục tiêu của CISC cũng là khôi 
phục sự cố kết xã hội giữa những nhóm sắc tộc thiểu số tại Burkina Faso. Trong tình cảnh hỗn loạn 
vì bạo lực, đôi lúc họ đã quay lại tấn công lẫn nhau. 

TS. Diallo đã nhiều lần trở thành mục tiêu đe dọa, từ theo dõi, trấn lột, cho đến dọa giết. Các lời đe 
dọa nghiêm trọng nhất có liên quan đến việc ông phát biểu và vận động công khai liên quan tới 
cuộc thảm sát ở Yirgou vào tháng 1/2019, sau cuộc đụng độ bạo lực giữa các nhóm Hồi giáo, các 
nhóm bán quân sự địa phương và lực lượng thuộc chính quyền Burkinabe. Mặc dù làm việc trong 
những điều kiện hiểm nguy, Diallo vẫn giữ cam kết bảo vệ nhân quyền ở Burkina Faso và truyền cảm 
hứng cho nhiều người khác cùng tham gia phong trào. 

Tuyên bố của Ban giám khảo về TS. Diallo 
 
“TS. Diallo chất vấn những vi phạm nhân quyền tràn lan mà không bị trừng phạt của các nhóm Hồi 
giáo, lực lượng an ninh quốc gia, và những nhóm phiến quân, trong khi chính ông cũng bị các nhóm 
này đe dọa”, Silke Pfeiffer, thành viên Ban giám khảo và Trưởng Bộ phận Nhân quyền và Hòa bình 
của tổ chức Bread for the World nhận định. 

“TS. Diallo là một trong những nhà hoạt động nhân quyền nhiệt huyết, năng động, và truyền cảm 
hứng nhất mà tôi từng gặp trong suốt 20 năm làm việc tại Human Rights Watch. Ông không hề sợ hãi 
– chính sự can trường này truyền lửa cho nhiều người”, Corine Dufka, Giám đốc khu vực Trung Phi 
của Human Rights Watch phát biểu. 
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Abdul-Hadi Al-Khawaja (Bahrain)  
 “Người dân Bahraini nên tiếp tục con đường phản kháng ôn hòa.” 

Abdul-Hadi Al-Khawaja - nhà hoạt động người Bahraini - 
Đan Mạch - là một trong những kiến trúc sư đầu tiên của 
phong trào nhân quyền ở Bahrain, và là một nhà lãnh đạo 
phong trào đòi tự do và dân chủ tại các quốc gia vùng Vịnh. 
Sự dấn thân của ông cho sự nghiệp bảo vệ nhân quyền bắt 
đầu từ sớm. Ông là một tiếng nói không khoan nhượng, là 
người mang trong mình tinh thần phản kháng của Bahrain 
và truyền cảm hứng cho một thế hệ nhà hoạt động mới. 

Sau khi sang Đan Mạch tị nạn cùng với gia đình, ông tiếp tục 
hoạt động của mình bằng cách tư liệu hóa những vụ vi phạm 

nhân quyền ở Bahrain và đại diện vận động tại Liên Hợp Quốc cho quyền của những nạn nhân và 
người sống sót. Sau khi quay lại Bahrain năm 2001, ông vận động cho quyền bình đẳng kinh tế, chấm 
dứt nạn tham nhũng. Ông chỉ trích chế độ vì một loạt các hành vi vi phạm nhân quyền và hành vi 
kích động kỳ thị giữa nhóm đa số Shia và nhóm thiểu số Sunni. 

Al-Khawaja đồng sáng lập nhiều tổ chức nhân quyền nổi bật cùng với các nhà hoạt động Bahrain và 
khu vực, chẳng hạn như Trung tâm Nhân quyền Bahrain (Bahrain Centre for Human Rights) và 
Trung tâm Nhân quyền Vùng Vịnh (Gulf Centre for Human Rights). Các tổ chức này là tiên phong 
trong khu vực, kích khởi một nền văn hóa phản kháng mạnh mẽ chống lại chế độ độc tài. Ông cũng 
mở rộng hoạt động của mình trên trường quốc tế. 

Trong giai đoạn “Mùa xuân Ả rập” diễn ra, Al-Khwaja đã lãnh đạo nhiều cuộc diễu hành ôn hòa tại 
Bahrain, cùng với nhiều chiến dịch kêu gọi tăng cường cam kết với mục tiêu đạt đến cải cách dân 
chủ trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Hoàng gia Bahrain đã trả đũa: vào tháng 4/2011, 
Al-Khawaja đã bị đánh đập thậm tệ, bị bắt nhốt và tra tấn. Hai tháng sau, ông bị kết án tù chung 
thân trong một phiên tòa quân sự. 

Tháng Tư năm 2021 đánh dấu 10 năm Abdul-Hadi Al-Khawaja ngồi tù, và cũng là sinh nhật lần thứ 
60 của ông. Trong tù, ông tổ chức nhiều cuộc tuyệt thực để đòi quyền cho người bị giam giữ. Hiện 
có những quan ngại khẩn cấp về tình trạng sức khoẻ của ông trong tù. 

Tuyên bố của Ban giám khảo về Abdul-Hadi Al-Khawaja 

“Abdul-Hadi Al-Khawaja đã bị giam giữ và bị kết án chung thân chỉ vì tổ chức các cuộc biểu tình ôn 
hòa, thúc giục nhà cầm quyền tôn trọng nhân quyền ở Bahrain. Sự quyết tâm của ông, sự can đảm 
và kiên cường của ông lay động lòng người”, Guadalupe Marengo, thành viên Ban giám khảo, 
Giám đốc chương trình Bảo vệ Nhà hoạt động Nhân quyền tại Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty 
International). 

“Abdul-Hadi Al Khawaja là đại diện của tinh thần cam kết, sự chính trực và lòng quyết tâm. Một trong 
những người tử tế nhất mà tôi từng được gặp. Ông là một đồng nghiệp, một người bạn mà tôi có thể 
dựa vào. Việc ông bị bắt và tra tấn đã kích khởi tình thương yêu và sự đoàn kết trên khắp khu vực 
Trung Đông và Bắc Phi”, Andrew Anderson, Giám đốc Điều hành của Front Line Defenders chia sẻ. 
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HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI 
Ban giám khảo gồm những ai? 

Ban giám khảo độc lập của Giải thưởng Martin Ennals bao gồm đại diện của mười tổ chức nhân 
quyền hàng đầu thế giới. 

 

Uỷ ban Khu vực 

Ngoài các thành viên Ban giám khảo, một Ủy ban khu vực bao gồm một nhóm đa dạng các tổ 
chức nhân quyền hỗ trợ chuyên môn ở những vùng khác nhau nơi mà những ứng viên làm việc:  

Cairo Institute for Human Rights 
(Viện Nhân quyền Cairo)  

 
Euro-Mediterranean Network for Human Rights 

(Mạng lưới Nhân quyền Châu Âu – Địa Trung Hải) 
 

African Centre for Democracy and Human Rights Studies 
(Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ và Nhân quyền Châu Phi) 

 
East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project 

(Dự án Người bảo vệ Nhân quyền khu vực phía Đông và Sừng châu Phi) 
 

Forum – Asia 
(Diễn đàn Châu Á về Nhân quyền và Phát triển) 

 
Asian Human Rights Commission 

(Uỷ ban Nhân quyền Châu Á) 
 

Civil Rights Defenders 
(Người bảo vệ Dân quyền) 

 

 
 
 

Membres du jury

Avec le soutien de Organisé par



 

9 
 

Tuyên bố của Ban giám khảo về Giải thưởng Martin Ennals 

Hans Thoolen, Trưởng Ban giám khảo nói: “Tôi rất vinh dự khi giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo 
của Giải thưởng Martin Ennals. Mỗi năm, giải thưởng này mang lại sự chú ý, sự công nhận và khích lệ 
cho ba nhà hoạt động vì nhân quyền, nhưng còn hơn thế nữa, Giải thưởng Martin Ennals quy tụ phong 
trào nhân quyền quốc tế xoay quanh việc bảo vệ những nhà hoạt động.” 

Phil Lynch, Giám đốc ISHR nói: “Với vai trò là một thành viên Ban giám khảo, tôi vừa hân hạnh lại 
vừa thấy được truyền cảm hứng khi được kết nối với những người đạt giải hoặc với gia đình và đại 
diện của họ, trong tình cảnh các nhà hoạt động bị bắt giam, mất tích hoặc không thể di chuyển. Họ 
đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của nhân loại, và thúc đẩy nhân loại trở nên tốt đẹp hơn.” 
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HỎI - ĐÁP VỀ GIẢI THƯỞNG MARTIN ENNALS 
 

Giải thưởng Matin Ennals là gì? 

Giải thưởng Martin Ennals, do Quỹ Martin Ennals điều hành, hàng năm ghi nhận những nhà hoạt 
động vì nhân quyền trên khắp thế giới – những người nổi bật với sự cống hiến phi thường – đôi khi 
bằng cả sinh mạng của họ - cho quyền con người. Kể từ khi thành lập vào năm 1992, Giải thưởng đã 
vinh danh hơn 60 nhà hoạt động vì nhân quyền từ hơn 35 quốc gia. 

Ai được nhận giải thưởng? 

Giải thưởng Martin Ennals vinh danh những cá nhân hoặc tổ chức bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, 
với nỗ lực cá nhân hoặc nỗ lực tập thể. Những người từng đạt giải bao gồm luật sư, blogger, nhà 
hoạt động, và có cả một tu sĩ Phật giáo. 

Mục tiêu của Giải thưởng là gì?  

Giải thưởng được trao cho những nhà hoạt động nhân quyền đang cần được bảo vệ khẩn cấp – 
chẳng hạn như những người đang ở trong tù hoặc bị đe dọa bỏ tù, những người bị sách nhiễu trong 
khi hoạt động hoặc đã mất tích. Mục tiêu của giải thưởng là bảo vệ những nhà hoạt động bằng cách 
huy động sự ủng hộ quốc tế dành cho họ và nhấn mạnh những đóng góp của họ trên truyền thông. 
Giải thưởng bao gồm sự hỗ trợ quảng bá và vận động chính sách, hỗ trợ xây dựng năng lực và tiền 
thưởng. 

Ban giám khảo quyết định dựa trên các tiêu chí nào? 

Ban giám khảo cân nhắc đóng góp của những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền trong bối cảnh của 
họ, cũng như sự can trường, quyết tâm và cam kết bất chấp những mối đe dọa và sách nhiễu họ có 
thể phải đối mặt. Ban giám khảo cũng cân nhắc sự cam kết của họ với các phương thức phi bạo lực. 

Thành viên Ban giám khảo là những ai? 

Ban giám khảo gồm đại diện của mười tổ chức nhân quyền hàng đầu thế giới. Họ gồm có: Amnesty 
International (Tổ chức Ân xá Quốc tế), Bread for the World (Bánh mì cho Thế giới), International 
Commision of Jurist (Ủy ban Luật gia Quốc tế), International Federation for Human Rights (Hiệp hội 
Nhân quyền Quốc tế), Front Line Defenders (Những người bảo vệ Tuyến đầu), Human Rights First 
(Nhân quyền Trước hết), Human Rights Watch (Tổ chức Theo dõi Nhân quyền), Human Rights 
Information and Documentation Systems (Hệ thống Thông tin và Dữ liệu Nhân quyền), World 
Organization against Torture (Tổ chức Thế giới Chống Tra tấn) và International Service for Human 
Rights (Tổ chức Trợ giúp Quốc tế về Nhân quyền). Nhằm phản ánh sự đa dạng về văn hóa và địa lý 
của phong trào nhân quyền, một mạng lưới các tổ chức nhân quyền trong khu vực cũng được tham 
vấn trong quá trình tuyển chọn. 

Khôi nguyên được nhận gì? 

Chủ nhân giải thưởng được nhận từ 20.000-30.000 Francs Thuỵ Sĩ (tương đương khoảng 500–750 
triệu đồng). Tuy nhiên, tầm quan trọng của giải thưởng này đối với những nhà hoạt động nhân 
quyền không chỉ giới hạn ở khía cạnh tài chính. Sự công nhận quốc tế và uy tín của Giải thưởng 
Martin Ennals góp phần bảo vệ họ, cũng như sự ủng hộ của các nhân vật nổi bật như Cao uỷ Nhân 
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quyền Liên Hợp Quốc, các thành viên Ban giám khảo, các chính khách thuộc thành phố Geneva, các 
nhà tài trợ, và những tổ chức đối tác khác. Quỹ Martin Ennals cũng hỗ trợ cho các Khôi nguyên một 
loạt các hoạt động nhằm củng cố mạng lưới của họ, tiếp cận công chúng mới và trau dồi những kỹ 
năng quan trọng. 

Ai tài trợ cho Giải thưởng Martin Ennals? 

Giải thưởng được chính quyền thành phố Geneva ủng hộ một cách tích cực. Họ đồng tổ chức lễ trao 
giải và dành ngân sách trao giải cho ba nhà hoạt động. Các nhà tài trợ của chúng tôi còn bao gồm 
Tiểu bang Geneva (Republic and Canton of Geneva), Bộ Ngoại giao Liên bang Thuỵ Sĩ (the Swiss 
Federal Department of Foreign Affairs), Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid), Quỹ Nhân quyền Na Uy 
(the Norwegian Human Rights Fund), Bánh mì cho Thế giới (Bread for the World), Loterie Romande, 
Protectdefenders.eu, Quỹ Heinrich Böll (Heinrich Böll Foundation), Quỹ Oak (Oak Foundation), Quỹ 
Đa Nguyên (Foundation Pluralisme) và Quỹ Đài Loan vì Dân chủ (Taiwan Foundation for Democracy). 
Ngoài ra, nhiều nhà tài trợ cá nhân và tổ chức cũng đóng góp cho các hoạt động của Quỹ Martin 
Ennals. 

Martin Ennals là ai? 

Martin Ennals là một nhà hoạt động nhân quyền và doanh nhân xã hội. Ông là Tổng thư ký của Tổ 
chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) từ năm 1968 đến năm 1980. Trong suốt nhiệm kỳ của 
ông, tổ chức đã được trao Giải thưởng Nobel Hoà bình, Giải thưởng Erasmus và Giải thưởng Nhân 
quyền Liên Hợp Quốc. Martin Ennals cũng góp phần tạo nên nhiều tổ chức phi chính phủ khác: 
ARTICLE19, International Alert và HURIDOCS. Giải thưởng Martin Ennals dành cho các nhà hoạt động 
nhân quyền, được sáng lập năm 1992. Giải thưởng này chính thức ra mắt vào tháng 6/1993 tại Hội 
nghị Nhân quyền Thế giới tổ chức tại Vienna. 

Vai trò của thành phố Geneva là gì? 

Chính quyền thành phố Geneva là một đối tác quan trọng của Giải thưởng Martin Ennals từ năm 
2005. Thông qua Délégation Genève Ville Solidaire, thành phố Geneva ủng hộ các hoạt động để 
nâng cao nhân quyền tại Thuỵ Sĩ và trên khắp thế giới. Sự hợp tác với Giải thưởng Martin Ennals định 
hình một phần chính sách của thành phố trong việc xây dựng Geneva thành một thành phố quốc tế, 
mang các giá trị quốc tế đến gần với người địa phương, cũng như các chính sách của thành phố về 
đoàn kết quốc tế. Với vai trò đồng tổ chức lễ trao giải từ năm 2008, thành phố Geneva tài trợ cho lễ 
trao giải và cung cấp một nguồn quỹ hàng năm để ủng hộ công việc của các nhà hoạt động được 
vinh danh. 
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THÔNG TIN 
Công bố người nhận giải 

Danh tính của ba nhà hoạt động đạt giải Martin Ennals sẽ được công bố trong một cuộc họp báo 
trực tuyến vào thứ Tư, 19/1/2022 vào lúc 11 am CET (5h chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), phát 
sóng trực tiếp từ website của Quỹ Martin Ennals: www.martinennalasaward.org  

Lễ trao giải 

Vì đại dịch COVID-19, lễ trao giải được dời lại tới ngày 2/6/2022. Thông tin về địa điểm và hình thức 
tổ chức sẽ được công bố sau. 

Liên lạc 

Chloé Bitton  
Trưởng ban Truyền thông 
media@martinennalsaward.org  
@martinennals 
Điện thoại: +41.78.734.68.79 

 

 

  

  


