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Profesor nigerian vizionar câștigă Premiul UNHCR Nansen pentru refugiați
Mediatorul care a ajutat la eliberarea fetelor din Chibok a câștigat premiul umanitar pentru
deschiderea școlilor pe fondul conflictului din nord-estul Nigeriei.
Zannah Mustapha, care luptă pentru drepturile copiilor strămutați crescuți pe fondul violenței
din nord-estul Nigeriei, pentru a obține o educație de calitate, a fost numit câștigătorul
premiului Nansen pentru refugiați al UNHCR din 2017.
Mustapha a înființat o școală în 2007 în Maiduguri - capitala statului Borno și epicentrul
insurgenței Boko Haram. Școala a rămas deschisă pe tot parcursul conflictului cu Boko
Haram, din cauza căruia aproximativ 20.000 de persoane au fost ucise în regiunea Lacului
Ciad și milioane de persoane au fost strămutate.
Această școală oferă educație gratuită copiilor afectați de violență, precum și mese gratuite,
uniforme și îngrijire medicală. Cei rămași orfani din ambele părți ale conflictului în urma
violenței sunt bineveniți în sălile de curs ale lui Mustapha, ca semn al reconcilierii pe care
speră să o realizeze în regiune.
,,Conflictul îi poate lăsa pe copii cu cicatrici fizice și emoționale care sunt profunde și durabile.
Îi forțează să plece din casele lor, îi expune la atrocități inexplicabile și, deseori, le distruge
familiile ", a declarat Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi.
"Educația este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru a ajuta copiii refugiați să
depășească ororile violenței și deplasării forțate. Le conferă tinerilor putere și îi echipează
pentru a contracara exploatarea și recrutarea de către grupuri armate ", a adăugat Grandi.
"Munca pe care Mustapha și echipa lui o fac sunt de o importanță deosebită, contribuind la
stimularea coexistenței pașnice și reconstruirii comunităților din nord-estul Nigeriei. Cu acest
premiu, îi onorăm viziunea și serviciul."
Anunțul câștigătorului din acest an al premiului Nansen făcut de UNHCR, Agenția ONU pentru
refugiați, sosește într-un moment în care zeci de mii de tineri din Nigeria cresc fără o educație.
Sectorul educației din țară este încărcat de populația de tineri în creștere, iar clădirile din nordest sunt sub atac Boko Haram, care a distrus școlile și a ucis profesorii.
"Școlile sunt inima unei societăți. Distrugerea acestora împiedică șansele ca următoarea
generație a Nigeriei să succeadă ", a declarat Secretarul General al Consiliului Norvegian al
Refugiaților, Jan Egeland, a cărui organizație colaborează cu proiectul Nansen.

"Recunoașterea muncii curajoase a lui Zannah Mustapha scoate în evidență importanța
educației pentru viitorul Nigeriei."
În deceniul de la înființarea sa, școala a crescut de la 36 de studenți la 540. Din disperare
pentru o educație, mii de copii și-au adăugat numele pe lista de așteptare. În 2016, Mustapha
a deschis o a doua școală la doar câțiva kilometri distanță de prima. 88 de copii care au fugit
de
conflictul
din
regiune,
bat
coridoarele
școlii
în
fiecare
zi.
Activitatea lui Mustapha în regiune include și negocierea eliberării ostaticilor. Când au fost
eliberate cele 21 de tinere care fuseseră ținute captive de mai bine de doi ani, Mustapha era
acolo. El a avut un rol esențial în asigurarea libertății lor, precum și în eliberarea altor 82 de
fete Chibok în mai 2017.
Mustapha și grupul său de educatori voluntari cunosc riscurile cu care se confruntă, dar munca
lor este prea importantă pentru a nu persista eroic. ,,Această școală promovează pacea," a
spus Mustapha. ,,Este un loc în care fiecare copil contează", a adăugat el. "Acești copii vor fi
împuterniciți, împuterniciți astfel încât să se poată descurca singuri."
În afară de implicarea sa în educație, Mustapha și-a demonstrat angajamentul în ajutorarea
tuturor părților societății afectate de conflict. Sprijinul său a contribuit la crearea unor locuințe
pentru văduve, oferind sprijin pentru aproape 600 de femei din Maiduguri.
Premiul Nansen pentru Refugiați al UNHCR onorează serviciul extraordinar adus celor
strămutați în mod forțat și îi numesc pe Eleanor Roosevelt, Graça Machel și Luciano Pavarotti
printre laureații lor. Ceremonia din 2017 va avea loc pe 2 octombrie în Geneva, Elveția.

Notă pentru Editori
Contacte media
Pentru solicitări media și interviuri cu câștigătorul Premiului Nansen 2017 vă rugăm contactați:
Dakar/Abuja: Romain Desclous, +221 77 786 396 385, desclous@unhcr.org
Geneva: Babar Baloch, +41 59 513 9549, baloch@unhcr.org.
Geneva: Stephen Pattison, +41 79500 8774, pattison@unhcr.org
Norwegian Refugee Council: Michelle Delaney, +47 941 65 579, michelle.delaney@nrc.no

Pentru poze și b-roll al câștigătorului Nansen 2017, accesați: www.unhcr.org/nansen-media2017

Despre Premiul UNHCR Nansen pentru Refugiați:
Premiul Nansen pentru Refugiați onorează serviciul umanitar extraordinar în beneficiul
refugiaților, persoanelor strămutate intern sau apatrizilor. Premiul include o medalie
comemorativă și un premiu în valoare de US $150,000. În cooperare cu UNHCR, laureatul
folosește premiul pentru a finanța un proiect ce îi complementează munca până în prezent.

Programul premiului Nansen pentru refugiați este finanțat în parteneriat cu Consiliul Norvegian
al Refugiaților, guvernul elvețian, guvernul norgevian și Fundația Ikea.

Despre Campania #WithRefugees:

Într-o lume în care sute de mii de familii sunt forțate să-și abandoneze viețile din cauza
violenței, UNHCR, Agenția ONU pentru refugiați consideră că acum este momentul să le
demonstrăm liderilor globali că publicul este #withrefugees și că trebuie găsite de urgență
soluții concrete pentru criza globală privind refugiații.
Pentru a demonstra această solidaritate și pentru a încuraja guvernele să ia măsuri, UNHCR
a lansat campania #WithRefugees și petiția cu același nume în 2016. Petițoa cere guvernelor
să asigure fiecărui copil refugiat educația necesară, să asigure fiecărei familii refugiate un
cămin în siguranță și să asigure dreptul fiecărui refugiat de a lucru sau de a învăța noi aptitudini
pentru a-și putea susține familiile. Petiția poate fi semnată aici: www.withrefugees.org
Despre UNHCR:
Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) a fost înfiinţat pe 14 decembrie
1950 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Agenţia este mandatată să conducă şi
să coordoneze operaţiuni internaţionale pentru protecţia refugiaţilor. Scopul său principal este
acela de a apăra drepturile şi bunăstarea refugiaţilor. Luptă pentru a se asigura că toată lumea
îşi poate exercia dreptul de a solicita azil şi de a găsi refugiu într-un alt stat, cu opţiunea de a
se reîntoarce acasă voluntar, de a se integra local sau de a se restabili într-o altă ţară. De
asemenea, UNHCR are şi un mandat pentru a ajuta oamenii fără cetăţenie (apatrizii).
UNHCR este în prima linie a crizelor umanitare majore din lume, inclusive cele din nord-estul
Nigeriei, Siria, Irak, Yemen, Republica Centrafricană, Afganistan, Sudanul de Sud și
Republica Democrată Congo.
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