
 

 

LAUREATEN SINDS 1980 

2020-2021: 

Elman Peace (Somalië), voor haar succesvolle inspanningen ter bestrijding van geweld en ter 
bevordering van sociale rechtvaardigheid en de uitstekende staat van dienst op het gebied van 
empowerment en het cultiveren van leiderschapsvaardigheden bij vrouwen en jongeren. 

2018-2019: 

Wecyclers (Nigeria), voor haar innovatieve aanpak om de gemeenschap te betrekken bij het 
veranderen van recycling in een economische motor voor gemeenschappen en het veranderen 
van burgers in agenten van verandering. 

2016-2017: 

Kytabu (Kenia), Barefootlaw (Oeganda) en Farmerline (Ghana), voor het tonen van de 
creativiteit van jonge, Afrikaanse ondernemers voor innovatieve oplossingen die de kracht van 
mensen en gemeenschappen ontsluiten door een betere toegang tot kennis in domeines als 
recht (BarefootLaw), landbouw (Farmerline) en onderwijs (Kytabu). 

2014-2015: 

ADISCO (Burundi), voor haar acties die de ondernemerszin stimuleren, die het ontstaan van 
coöperatieven en ziekenfondsen en hun nationale federaties mogelijk maken, om de financiële 
autonomie van individuen en het samenleven van de Burundese bevolking op duurzame wijze 
te verbeteren. 

2011- 2013: 

Bogaletch Gebre (Ethiopia), voor haar inspirerend leiderschap en haar vastberaden 
voortbouwen op een opmerkelijk persoonlijk traject voor de empowerment van vrouwen in 
Ethiopië en het lanceren van een basisbeweging voor sociale verandering.  

2010-2011:  

Dr Denis Mukwege (DR Congo), voor zijn toewijding en zijn bijdrage tot het uitbouwen van 
een geïntegreerd systeem van gezondheidszorg in Oost-Congo en voor zijn diepgaand 
engagement voor zijn geboorteland waar hij onvermoeibaar opkomt voor vrede in een streek 
waar terreur en angst de ziel van de maatschappij vernietigen. 

2008-2009: 

The KBR68H radio news agency (Indonesië), voor de bijdrage aan een duurzame 
ontwikkeling gebaseerd op de versterking van de democratie, de verdraagzaamheid en de 
inspraak voor de burgers, door het produceren en verspreiden van kwaliteitsinformatie via een 
netwerk van lokale radiostations, en het bevorderen van de beroepsethiek in de media. 

 



 

 
 
 

 

2006-2007: 

Front Line, The International Foundation for the Protection of Human Rights 
Defenders (Ierland), voor de doeltreffendheid van hun inspanningen om het isolement te 
bestrijden waarmee mensenrechtenactivisten overal ter wereld worden geconfronteerd, voor de 
steun en bescherming die zij bieden, en voor hun voortdurende pleidooi voor een internationaal 
actieplan voor de mensenrechten, dat een essentiële voorwaarde voor ontwikkeling is. 

2004-2005: 

Ousmane Sy (Mali), voor de doeltreffendheid van zijn inspanningen om het isolement te 
doorbreken van mensenrechtenverdedigers overal in de wereld, voor de ondersteuning en 
bescherming die hij hen biedt, en voor zijn aanhoudende pleidooi voor een internationaal 
draagvlak voor de mensenrechten, een essentiële voorwaarde voor ontwikkeling. 

2002-2003: 

Fairtrade Labelling Organizations International (FLO, secretariaat in Bonn, Duitsland), 
voor hun pioniersacties die benadeelde producenten en arbeiders uit het Zuiden de kans geven 
om rechtstreeks en aan eerlijke handelsvoorwaarden deel te nemen aan de internationale handel, 
door een systeem van certificatie, steun aan de producent, marktontwikkeling en informatie 
naar consumenten. 

2000-2001 : 

Fundecor (Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcanica Central - Costa Rica), voor 
haar innovatieve aanpak inzake milieubehoud, die economische, ecologische en sociale waarden 
verenigt in een realistische visie van duurzame ontwikkeling, ten voordele van zowel het land en 
zijn inwoners, als van de hele wereldbevolking. 

1998-1999: 

De Commissie Mensenrechten van Pakistan, voorgezeten door Mevr. Asma Jahangir – 
Pakistan, voor haar inzet om de rechtsstaat te doen respecteren, als voorwaarde voor verdere 
ontwikkeling van de burgersamenleving, en voor haar bijdrage tot een globale kijk op 
ontwikkeling, met respect voor de waardigheid van elk individu, vooral dan van de meest 
kwetsbaren: vrouwen en kinderen. 

1996-1997: 

De Beweging van Boeren Zonder Grond(Brazilië), voor haar belangrijke rol in het 
teweegbrengen van de landhervorming in Brazilië, die ertoe bijdraagt de meest kansarmen 
onder de Brazilianen, door het ter beschikking stellen van grond, er weer bovenop te helpen, 
een nieuw levensdoel en een herwonnen waardigheid te bieden. 



 

 
 
 

 

1994-1995: 

The Aids Support Organization (TASO, Uganda), voor haar voorbeeld van solidariteit en 
haar hefboomfunctie inzake gemeenschapsontwikkeling, vooral op het vlak van aidspreventie 
en de begeleiding van aidspatiënten en hun families in Oeganda. 

1992-1993: 

The Grameen Bank (Bangladesh), voor de erkenning van de rol van de vrouw in het 

ontwikkelingsproces, en de originaliteit van het systeem van kredietverlening dat bijdraagt tot de 

verbetering van de sociale en materiële levensomstandigheden van de plattelandsvrouwen en 

hun gezinnen. 

1990-1991: 

The Kagiso Trust (South Africa), voor haar bijdrage tot de ontwikkeling, het onderwijs en de 

verbetering van de levensomstandigheden van de minder begunstigde bevolkingsgroepen van 

haar land, Geweldloosheid, eerbiediging van de mensenrechten en multiraciale samenwerking: 

drie uitdrukkingen waarmee de doeleinden en de activiteit van Kagiso Trust (Stichting van de 

Vrede) kunnen worden samengevat. 

1988-1989: 

The Indian Council of Agricultural Research (India), voor haar aanhoudende inspanningen 
met het oog op de vorming van de landbouwers, waarbij de overdracht van aangepaste 
technologie centraal staat. 

1986-1987: 

The International Foundation for Science (Zweden), voor de originaliteit en de 
doeltreffendheid van een actie die beoogt in de Derde Wereld een netwerk te ondersteunen van 
jonge vorsers die zich actief inzetten voor de ontwikkeling van hun land, meer bepaald op het 
vlak van de voedselbronnen. 

1984-1985: 

Dr. Walter Plowright (VK), voor zijn wetenschappelijke loopbaan die heeft geleid tot de 
ontwikkeling van een vaccin tegen de runderpest, dat het mogelijk moet maken deze plaag te 
verdrijven en zoe de levensvoorwaarden van de bevolking te verbeteren. 

 

 



 

 
 
 

 

1982-1983: 

Dr. A.T. Ariyaratne (Sri Lanka), voorzitter van de Sarvodaya Shramadana-beweging, voor zijn 
buitengewone actie die tot doel heeft de lokale gemeenschappen ertoe aan te zetten hun 
ontwikkeling in eigen handen te nemen. 

1980-1981: 

Paulo Freire (Brazil), voor zijn bijdrage tot de pedagogie van de alfabetisering. 

The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), voor haar 
bijdrage tot de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de voedselproductie. 


