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som vil kle
kloden med

Årets europeer 2015

skog
Felix Finkbeiner  
vil redde jorden ved å 
plante millioner av trær. 
Han er den 20. idealisten 
som Reader’s Digest har 
kåret til Årets europeer, 
og den yngste som er 
kommet med i denne 
eksklusive gruppen av 
mennesker som gjør 
verden til et bedre sted.

Felix Finkbeiner 
plantet sitt første tre 

som niåring.

av peter hummel
Foto: heinz heiss

Gutten
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Håpet er at det 
skal plantes én 

billion trær over 
hele kloden innen 

2020. Det betyr 
150 trær for hvert 
eneste menneske 

på Jorden.
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Felix er fullt klar over hvor overbe-
visende han kan være overfor voksne. 
Og han kan samtlige nøkkelfakta og 
-tall på fingerspissene. Trær bryter 
ned CO2 og omdanner det til oksygen 
og karbon som lagres i veden. Trær er 
med andre ord nøyaktig det miljøet 
har slikt et desperat behov for etter 
å ha blitt så fryktelig misbrukt av oss 
mennesker.

Håpet til de barna og ungdom-
mene som tilhører Felix Finkbeiners 
miljøverngruppe Plant for Planeten, 

er at det skal plantes én 
billion trær over hele 
kloden innen 2020. Det 
betyr 150 trær for hvert 
menneske på Jorden.

– Jorden har mer enn 
nok plass til alle disse 
trærne, uten at det går 
ut over dyrket mark el-
ler de stedene folk bor, 
og de ville suge til seg en 
fjerdedel av alle verdens 
CO2-utslipp, sier han.

Flere hundre millio-
ner skogplanter er satt i jorden siden 
Plant for Planeten i 2011 overtok le-
delsen av Billion Tree Campaign, en 
skogplantingskampanje i regi av FNs 
Miljøprogram. De skyter opp over 
hele kloden og både renser luften og 
beskytter jordsmonnet. Og la oss ikke 
glemme at Felix Finkbeiner faktisk 
bare er en 16 år gammel skoleelev.

TRE NUMMER éN, det som satte det 
hele i gang, er nå blitt tre meter høyt 

og står ved inngangen til skolen han 
går på i Bayern. Som niåring skulle Fe-
lix holde et foredrag om klimakrisen 
for klassekameratene sine. På Inter-
nett fant han en artikkel om Wangari 
Maathai, den kenyanske vinneren av 
Nobels fredspris, som medvirket til at 
det i løpet av en periode på 30 år ble 
plantet 30 millioner trær i Afrika. 

– Jeg fikk det for meg at jeg og klas-
sekameratene mine kunne gjøre noe 
lignende. Dermed ble det til at vi 
plantet et tre, forklarer Felix. Pengene 
var det foreldrene som punget ut med. 
Dette gjorde så sterkt inntrykk på de 
andre elevene og på skolens lærere at 
også de begynte å plante trær.

Det gikk ikke lenge før de ble be-
hørig omtalt i avisene og på radio, og 
snart begynte and re skoler å slutte 
seg til aksjonen. Barna laget et nett-
sted og stiftet organisasjonen Plant for 

Planeten med det formål å 
få med seg barn fra hele 
verden og plante én mil-
lion trær i hvert eneste av 
verdens land. Slik begynte 
en massiv skogplantings-
bevegelse.

Den evnen Felix har til 
å tale overbevisende og 
inspirere andre med sin 
entusiasme, førte ham ut 
på flere reiser rundt om 
i verden. Han deltok på 
klimatoppmøter og holdt 
foredrag, men han stiftet 
også flere «akademier» – 
det vil si organiserte kurs 

der barn orienterte hverandre om kli-
maspørsmål.

FELIX VAR BARE 13 ÅR da han talte i 
FN i New York. Talen hadde han selv 
skrevet. – Vi barn stoler ikke lenger på 
det dere sier. Dere ødelegger fremti-
den vår, sa han til delegatene. – Og 
glem ikke: Én mygg er maktesløs mot 
et neshorn, men tusen mygg kan få et 
neshorn til å endre kurs. Slutt å prate. 
Begynn å plante!

Etterpå møtte Felix nobelprisvin-
nere som Kofi Annan og Al Gore, 
mens verdenspressen feiret ham som 
en miljøsuperstjerne.

Han har fått ros av Monacos fyrst 
Albert II, som han møtte i 2011 un-
der klimatoppmøtet i Durban i Sør-
Afrika. – Felix er en helt usedvanlig 
ung mann. Jeg har stor beundring 
for ham, sier fyrst Albert. – Initiativet 

Felix er en 
overbevisende 
taler – 13 år 
gammel talte 
han i FN.

TyRERoMMENE til Volks-
wagen-konsernet i Wolfs-
burg er ikke noe sted for 
de engstelige. Her tar 
konsernets sjefer og styre-
medlemmer beslutninger 
som gjelder milliarder av 
euro og avgjør skjebnen til 

hundre tusenvis av ansatte 
over hele kloden. Det er et 

sted der de dresskledde menn 
dominerer.

Men en dag i juni 2013 reiser en 15 
år gammel gutt i jeans 
og T-skjorte seg foran 
konsernets ledelse og 
18 000 ansatte under et 
allmøte og har mot nok 
til å fremsette  krav.

– Dere vet utmerket 
godt at de bilene dere og 
andre produsenter lager, 
bruker for mye bensin, 
sier Felix Finkbeiner.  
– Hva slags mening er 
det i det? Bærekraft er 
ikke valgfritt ekstraustyr. 
Det er en menneskerettighet alle barn 
har. Har dere en plan for hvordan dere 
skal gjøre ting godt igjen? Det har iall-
fall jeg!

Så fortsetter tenåringen med å for-
telle Volkswagen at han vil de skal gi 
penger til en milliard trær. Han ser 
hvert styremedlem i øynene – ikke ett 
eneste av dem later til å ville ta opp 
en diskusjon med ham. De ansatte 
på allmøtet kvitterer med rungende 
applaus.

S  
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– Han har møtt 
alle disse viktige 
personene og har 

gjort alle disse 
imponerende 
tingene, men 

likevel er han en 
helt normal fyr. 
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Felix møter 
fyrst Albert  
og fyrstinne 
Charlene av 
Monaco.

hans er blitt fulgt opp av tusener av 
unge mennesker verden over og har 
skapt en sann bølge av solidaritet. Det 
å oppleve en ny generasjon som slåss 
for en bærekraftig utvikling, gir stort 
håp for fremtiden.

Det er nå 120 000 barn rundt om 
på kloden som aktivt støtter Plant for 
Planeten. 30 000 av dem har fått opp-
læring som Ambassadør for klima-
rettferdighet, og de formidler nå sine 
kunnskaper videre til andre barn.

Det finnes slike am-
bassadører over hele 
verden: i  Malaysia, i 
Mexico, i Elfenbenskys-
ten og i Canada, og i 
skrivende stund er det 
hele 892 ambassadører 
i Spania, 276 i Polen og 
726 i Østerrike. For tre år 
siden ble det opprettet 
demokratisk valgte or-
ganer kalt Global Chil-
dren’s Board og Global 
Youth Board. Disse or-
ganene velges årlig ved 
at medlemmer verden over stemmer 
over nettet. Stemmeretten er begren-
set til dem som er 21 år og yngre.

Den fjorten år gamle Giovanni At-
zeni fra Sassari i Italia er medlem av 
Children’s Board. – Første gang jeg 
hørte om Felix og Plant for Planeten 
var da jeg leste en avisartikkel om at 
han hadde plantet tre nummer én 
million, sier Giovanni. – Eksempe-
let hans fikk øynene mine opp for at 
vi barn har makt, og at vi faktisk kan 

utrette noe vesentlig i kampen mot 
klimaendringene.

Giovanni bestemte seg for å bli med 
i Plant for Planeten, og i fjor møtte han 
Felix under årsmøtet i Possenhofen i 
Tyskland. – Det var utrolig spennende. 
Under diskusjoner kommer Felix hele 
tiden med idéer som inspirerer oss 
alle, sier Giovanni. – Han har møtt 
alle disse viktige personene og har 
gjort alle disse imponerende tingene, 
men likevel er han en helt normal fyr 

som det er moro å være 
sammen med.

I dag treffer disse 
organene vedtak som 
gjelder for hele organi-
sasjonen og bestemmer 
hva bevegelsen skal fo-
kusere på. Lønnen til 
organisasjonens 17 hel-
tidsansatte, som sam-
ordner alle dens aktivi-
teter, betales fullt ut ved 
hjelp av pengegaver.

NÅR FELIX SER tilbake 
på Plant for Planetens beskjedne start, 
kan han selv knapt tro at en slik stor 
bevegelse har vokst frem fra hans opp-
rinnelige idé. – Men når et barn sier 
noe til en voksen, har det en helt an-
nen virkning enn når en annen voksen 
sier det, forklarer han. – De er bare 
nødt til å høre på deg og ta kravene 
dine alvorlig.

Felix får støtte av sin far. Frithjof 
Finkbeiner, som reduserte sitt enga-
sjement i familiens eiendomsfirma for 

å jobbe som frivillig for organisasjoner 
som arbeider for rettferdighet, sier:  
– Det er virkelig forbløffende. Når det 
gjelder klimakrisen, har barn langt 
større påvirkningskraft enn vi voksne.

Familien Finkbeiner – Felix har 
to søstre – bor i et hus som en gang 
var jernbanestasjon i Uffing, en liten 
landsby ikke langt fra innsjøen Staffel-
see i Bayern. Felix går i avgangsklas-
sen på Den internasjonale skolen i 
Bayern, og han planlegger allerede 
sin fremtid.

– Verden står overfor to avgjørende 
kriser. En klimakrise og en rettferdig-
hetskrise, sier Felix, og høres nærmest 
ut som en politiker, hadde det ikke 
vært for at han gomler på en sjokola-
deplate mens han snakker.

– En milliard mennesker må over-
leve på bare én dollar per dag, mens 

30 000 mennesker dør av 
sult hvert døgn. Begge disse 
krisene er uløselig knyttet 
til hverandre, siden de som 
bor i de fattige landene og 
har bidratt minst til klima-
endringene, vil være de som 
lider mest som følge av dem. 

Han mener at mennes-
ker som slåss for å overleve, 
ikke har noe annet valg enn 
å rydde enda et skogområde, 
slik at de kan dyrke mat til 
familien og bruke veden som 
brensel.

Felix brekker av enda et 
stykke av sjokoladen. Han får 
i seg en plate omtrent hver 

eneste dag. Han spiser selvsagt «Die 
gute Schokolade», Plant for Planetens 
eget sjokolademerke. Salget av fem 
plater gir penger nok til ett nytt tre. 
Og nærmere fire millioner sjokolade-
plater har forlatt butikkhyllene.

– Vi kan ikke løse klimaproblemet 
så lenge rettferdighetsproblemet 
fremdeles finnes, og omvendt, fort-
setter han.

EN AV GRUNNENE TIL AT FELIX øn-
sker å studere i USA, er at han da kan 
samle støtte for sin sak også der. – Alt-
for mange mennesker i USA tror at det 
i Jordens historie alltid har forekom-
met ekstreme klima- og værhendelser, 
hevder han. Det har de selvsagt lov til 
å mene, men det betyr ikke at de har 
rett.

– Rundt 97 prosent av de klima-
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1998
pete goss britisK

Seileren Pete Goss reddet uselvisk  
en konkurrent fra å drukne under en 
jorden-rundt-regatta for soloseilere. 
Han snudde i sterk storm for å redde 
franskmannen Raphaël Dinelli som 
hadde havarert. Goss ble tildelt Æres-

legionen og 
fortsatte en 
fremgangsrik 
seilerkarriere. 
Nå er han 52 år 
og bor i Corn-
wall med sin 

kone Tracey. Han har fremdeles et nært 
forhold til Dinelli, og var hans forlover 
da han giftet seg.

Årets europeer 1996–2014

Vår egen miljøvernaktivist ble anerkjent for sin utret-
telige kampanje mot kjernefysisk forurensning i  
polhavet. Hans ikke-voldelige aktivisme bidro til å 
endre hvordan miljøvernspørsmål ble oppfattet i den 

norske opinionen, og i dag sysselsetter Miljø-
stiftelsen Bellona en rekke økologer, for-

skere og  ingeniører på fem kontorer 
rundt om i verden. Han har innflytel-
sesrike posisjoner på flere av EUs mil-
jøvernplattformer, og har lansert flere 
prosjekter, blant dem Ocean Forest i 
2012 for å redusere  skadene fra norsk 
akvakultur. Hauge, som er 49 år, gift og 
har seks barn, bor i Oslo og er fan av 
elektriske kjøretøyer.

Siden 1996 er 20 
europeere blitt kåret til 

Årets europeer av 
Reader’s Digest. Hver 
enkelt har bidratt til å 

forvandle andres liv. Hva 
gjør de  i dag?

20 1996
pater imre Kozma 
ungarsK

Pater Imre Kozma fikk 
prisen for sitt arbeid 
for hjemløse og 
gamle. Da han stiftet 

den ungarske malteser-
tjenesten for nestekjærlig-

het i 1989, var det for å hjelpe østtyske 
flyktninger som var fanget i Ungarn 
under kommunismens siste dager.  
Siden har stiftelsen hjulpet 50 000 
vanskeligstilte mennesker. I 2014 mar-
kerte Ungarn 25-årsjubileet for stiftel-
sens arbeid med et minnefrimerke. 
Pater Kozma er nå 74, og han er fort-
satt direktør for stiftelsen.

1997 Frederic hauge norsK
 
 

studiene som er gjort 
rundt om i hele ver-
den, konkluderer med 
at klimaendringene er 
menneskeskapte,  og 
at disse endringene er 
noe som faktisk skjer, 
fortsetter han. – Bare 
tre prosent av studiene 
trekker andre konklu-
sjoner.

Så er det er opp til oss 
om vi vil feste lit til de 
97 prosentene eller til 
de tre.

Dersom vi velger å tro 
på flertallet og følger de 
rådene de kommer med, 
er hans oppfatning at vi 
ikke vil ha tapt noe der-
som det skulle vise seg 
at de tar feil. Men hvis vi 
velger å ta parti for det 
tre prosentene som er 
klimaskeptikere, og det 
til syvende og sist skulle 
vise seg at det er de som 
tar feil, vil det være for 
sent å unngå en katas-
trofe.

Som den unge perso-
nen han er, synes han 
det er å ta en altfor høy 
risiko. Felix kunne ha 
fortsatt å snakke, men 
nå er det tid for te – ber-
linerboller med egge-
krem står på menyen, 
det beste han vet.

d e t  b e s t e   
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2003
simon paneK tsJeKKisK

Simon Panek (47) ble anerkjent for sitt 
humanitære arbeid som medstifter i 
1992 av Folk i nød, som arbeider over 
hele verden for å lindre lidelse i kriseti-
der. Et av Simons første prosjekter, SOS 
Sarajevo, var en stor humanitær hjelpe-
innsats for den beleirede byen. Siden 
har han arbeidet på prosjekter i Hvite-
russland, Cuba, Tsjetsjenia og Burma, 
og han har hjulpet romer i Tsjekkia. Om 
Folk i nød sier han ganske enkelt: – Den 
gir meg stor tilfredsstillelse.

2002
eva Joly norsK/FransK

Tross drapstrusler fortsatte denne 
norskfødte franske forhørsdommeren 
sitt fryktløse korstog mot korrupsjon i 
Frankrikes ledende oljeselskap, Elf 
Aquitaine. Mer enn et dusin personer 
ble dømt. Hun har senere arbeidet som 
antikorrupsjonsrådgiver for norske 
myndigheter, og i 2009 ble hun valgt 
inn i Europaparlamentet for De grønne. 
71-åringen er bosatt i Paris og stilte til 
valg som presidentkandidat i Frankrike 
i 2012.

2000
paul van buitenen 
nederlandsK

Paul van Buitenens varsling av 
korrupsjon og maktmisbruk i EU-
kommisjonen fikk alle de 20 kom-
misærene til å trekke seg. Han ble 
frosset ut, satt på sidelinjen i en 
rutinepreget kontorjobb og fikk 
lønnskutt. Tre år senere sluttet  
Buitenen og erklærte at ingenting 
hadde endret seg. Han kom se-
nere tilbake til Kommisjonen og 
var medlem av EU-parlamentet 
2004–2009. Han trakk seg fra 
politikken i 2011 og bor med sin 
kone i Breda i Nederland.

2001
linus torvalds 
FinsK/ameriKansK

Linus torvalds ble en av våre yngste 
Årets europeer i 2001 for å ha revolu-
sjonert It-bransjen. Han tenkte ut og 
utviklet det banebrytende, frie opera-
tivsystemet Linux med åpen kilde-
kode. Linux ble lansert i 1991.

– Å gjøre Linux’ kildekode åpen var 
det absolutt beste som kunne skje, 
sier Linus, som nå er 45 år. Det be-
tydde at den underliggende kildeko-
den kunne lastes ned, endres og 
distribueres gratis.

I dag blir dette operativsystemet 
brukt av millioner av mennesker og 
hyllet som en av de store milepælene i 
It-historien. Det brukes på nesten alle 
verdens 500 superdatamaskiner, de 
fleste internettservere og flertallet av 
børsene rundt om i verden. Det ligger 

i bunnen for Android-telefoner, styrer  
atomubåter og sorterer post for us Postal 
 services.

Den finske programmeringsingeniøren, 
som er født i Helsingfors, ble amerikansk 
statsborger i 2010 og bor i New york sammen 
med sin kone, som er seks ganger finsk 
mester i karate, og sine tre barn.

torvalds, som i dag er søkkrik, har ingen 
planer om å pensjonere seg. Han har overlatt 
til sentrale medarbeidere å fortsette pro-
gramvareutviklingen. selv bruker han sin 
energi på Linux foundation, som tilbyr 
et program for traineestipender 
og konsulenttjenester for å 
hjelpe selskaper og enkelt-
personer til å «finne veien 
gjennom et Linux-land-
skap i stadig endring».

og når han ikke ar-
beider? Han liker spe-
sielt godt å drikke 
Guinness og kjøre sin 
mercedes sportsbil – 
skjønt ikke samtidig.

1999
dr. inge geneFKe dansK

Dr. Inge Genefke ble hedret for sitt  
nybrottsarbeid for å rehabilitere 
torturofre. Det begynte i 1982 da 
hun startet Rehabiliterings- og 
Forsknings centret for Torturofre, 
som nå heter DIGNITY – Dansk  
Institut Mod Tortur, i  København. I 
dag har senteret inter nasjonale  
avleggere i form av 140 med-
lemsorganisasjoner i 70 land, som 
behandler nesten 100 000 tor-
turofre hvert år. – Det gjør vondt å 
høre om torturofre, men heller det 
enn å leve i uvitenhet, sier hun. 
76-åringen bor i København og er 
fortsatt en aktiv  am bassadør for 
organisasjonen. 
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2007
dr. ruedi lÜthy sveitsisK

Den sveitsiske legen Ruedi Lüthy ble 
hedret for sin fremragende hjelpeinn-
sats for personer med hiv/aids i  
zimbabwe. I 2004 startet han en kom-
binert poliklinikk og opplæringssenter 
i hovedstaden, Harare, for å yte om-
sorg til noen av Zimbabwes 1,4 millio-
ner HIV-positive. Klinikken behandler 
nå 5000 pasienter og lærer opp 300 
helsearbeidere og leger i behandlingen 
av HIV. Lüthy (74), som er gift og har 
tre barn, tilbringer det meste av sin tid 
i Zimbabwe.

2009
Joachim Franz tysK

Joachim Franz (54) er en ekstrem-
sportutøver som presser kroppen til 
det ytterste når han sykler for å øke 
oppmerksomheten om hiv/
aids. Dette engasje-
mentet førte ham 
tvers gjennom Sa-
hara på sykkel, fikk 
ham til å sykle og 
løpe fra Cape 
Town til Johannes-
burg og sykle  
Paris–Dakar. I fjor la 
han ut på en 900 mil 
lang sykkeltur langs 
hele Jernteppet for å 
markere 25-årsjubileet for 
Berlinmurens fall.

46       |   2•2015

2004
peter eigen tysK

Peter Eigen er 76 år og har ikke tenkt å sette ned 
farten eller gi seg. – tuller du? spør mannen som 
ble hedret av Reader’s Digest for sin kamp mot 
bestikkelser og korrupsjon i næringslivet. for 
Eigen er det fortsatt en verden der ute som det 
må ryddes opp i.

Han stiftet transparency International i 
1993 for å overvåke og gjøre folk 

oppmerksom på korrupsjon i 
næringsliv og politikk rundt 
om i verden. organisasjo-
nen, som har hovedkontor 
i berlin, har nå avdelinger i 
100 land. 

– Jeg har ennå mye å 
gjøre, sier han. Det omfat-
ter lange reiser til steder 
som mongolia, dit han hå-
per å eksportere den ty-
pen opprenskninger 

som transparency har overført med 
slik suksess til mange andre land.

Eigen sier at pristildelingen for ti 
år siden var «svært viktig» for ham 
og hans vakthund. – Det var en van-
skelig tid, flere prøvde å undergrave 
vår troverdighet, sier han. – Prisen 
plasserte oss godt synlig på kartet.

– folk tror at korrupsjonen øker i 
Europa, men det er feil. Den blir be-
lyst mer og diskutert mer, og det er 
bra. Vårt arbeid betyr noe, og det er 
det som driver meg videre.

Eigen, som er en ivrig klarinettist 
og saksofonist, er stolt bestefar til ti 
og bor i berlin sammen med sin an-
nen kone, akademikeren og sosial-
demokraten Gesine schwan.

I 2007 var han med på å stifte 
berlin Civil society Centre, hvis 
oppdrag er å kjempe for en mer 
bærekraftig og rettferdig verden.  
– mye er oppnådd, men det er ennå 
mye mer å gjøre, slår han fast.

2008
maria nowaK polsK/FransK

Økonomen Maria Nowak fikk prisen for 
sitt arbeid med å hjelpe gründere som 
er for fattige til å få lån av ordinære 
banker. Hun begynte med sine 
mikrolån i Afrika – den første avtalen 
var med en skopusser i Burkina Faso 
på 1980-tallet. Hennes Forening for 
retten til økonomisk initiativ (ADIE), 
etablerte seg senere i tidligere kom-
munistland, og fikk deretter flere lokale 
kontorer: ADIE har nå mer enn 100 
utposter i Frankrike og sysselsetter 
hundrevis av frivillige. Nowak (75) 
trakk seg som leder av ADIE i 2011, 
men arbeider fortsatt.

2005
leonid roshal russisK

Dr. Rosjal mottok prisen for sine 
handlinger under beslan-massakren i 
2004, da terrorister tok 1100 mennes-
ker som gisler, blant dem 777 barn. 
 Under den tre dager lange beleiringen 
sørget den fremstående barnelegen 
for at barnegislene fikk mat og vann, 
og han behandlet dem som unnslapp. 
Som ekspert for World Association for 
Disaster and Emergency Medicine har 
dr. Rosjal arbeidet for å beskytte barn 
under dagens konflikt i Øst-Ukraina. 
Han er 81 år, gift og bor i Moskva. 

2006
ayaan hirsi ali  
somalisK/nederlandsK/
ameriKansK

Ayaan Hirsi Ali ble hedret for sin kamp 
for muslimske kvinners rettigheter. 
Den somaliske politikerdatteren søkte 
asyl i Nederland i 1992, der hennes fri-
modige islamkritikk førte til draps-
trusler. I 2003 kom hun inn i Nederlands 
parlament, senere flyttet hun til USA. I 
2007 startet hun en kvinnerettighets-
organisasjon, AHA Foundation. I dag 
er hun 45 år, har utgitt to selvbiografier 
og er gift med en britisk historiker.
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2010
iana matei 
rumensK

Det er én ting Iana matei 
higer etter når hun har 
litt dyrebar fritid, en 
«aktivitet» hun setter 
over sine hobbyer foto-
grafering, hekling og 
strikking.

– søvn! Det er den tin-
gen jeg ikke får nok av, 
sier den 55 år gamle tre-
barnsmoren, som ikke 
har løftet foten fra gass-
pedalen siden hun ble 
hedret i 2010 for sin 
hjelp til ofre for sexrela-
tert menneskehandel  
i hjemlandet.

Hennes stiftelse  
Reaching out Romania 

har ikke sett seg tilbake 
etter pristildelingen.

– Den var ekstremt 
viktig for meg og orga-
nisasjonen, sier hun.  
– Jeg hadde drevet 
dette arbeidet i 17 år, 
men da jeg fikk prisen, 
begynte folk å legge 
merke til oss, de ville 
høre hva jeg hadde å si. 
Det har gitt oss fantas-
tisk publisitet, og for det 
er jeg evig takknemlig.

mateis første krise-
senter for prostitusjons-
ofre i Romania åpnet i 
1998. siden har det gitt 
tilflukt for hundrevis av 
unge kvinner på flukt fra 
tvangsprostitusjon – en 
hjelp for å få dem ut av 
fare, og så for å få dem 
tilbake til et normalt liv i 
et trygt miljø. 

Reaching out Roma-
nia kjøpte nylig en tomt 
nær Craiova, der det 
planlegges et hotell og 
økologisk jordbruksdrift. 
tanken er at utsatte jen-
ter kan arbeide der, en-
ten på gården eller 
hotellet, som et alterna-
tiv til sexslaveriet.

I dag dreier mye av 
mateis arbeid seg om 
lobbyvirksomhet over-
for de mektige, for å 
kunne tilby bedre utdan-
nelse og bedre mulighe-
ter til jentene slik at de 
unngår å havne i men-
neskehandlernes klør.

– Dessverre har men-
neskehandelen økt, sier 
hun, – og politikernes 
interesse har sunket. 
men vi fortsetter. Jeg 
kan ikke gjøre noe annet.

2011
moniKa hauser sveitsisK/italiensK

Monika Hauser ble anerkjent for sitt arbeid 
med å støtte ofre for seksuell vold i ver-
dens konfliktområder. Hauser ble først  
rystet av TV-rapportene om massevoldtek-
ter og tortur av kvinner i Bosnia tidlig på 
1990-tallet. Hun reiste til det krigsherjede 
landet og startet et behandlingssenter. Se-
nere sa hun opp jobben som gynekolog i 
Tyskland og stiftet hjelpeorganisasjonen 
Medica Mondiale for å fortsette arbeidet. 
Hauser (55) er gift og har en tenåringssønn. 
I 2012 fikk hun Europarådets Nord-Sør-pris.

2012
isabel Jonet 
portugisisK

Isabel Jonet (55) har bidratt til 
at tusenvis av trengende har 
fått mat ved å få til et nettverk 
av 13 matsentraler i Portugal. 
Økonomen og fembarnsmoren 
mener frivillighet bør være en 
del av dagliglivet. Hun er leder 
for European Federation for 
Food Banks, som forener mat-
sentraler i 21 land og deler ut 
mat til 5,7 millioner mennesker.

2013
agnieszKa romaszewsKa polsK

Agnieszka Romaszewska tar opp kampen 
mot myndighetene i hviterussland – et land 
som er beskrevet som Europas siste dikta-
tur. Våpenet hennes er uvanlig: TV. Hvite-
russisk TV er strengt kontrollert av statlige 
medier, så Romaszewska startet en uavhen-
gig satellitt-TV-stasjon basert i Polen – Bel-
sat TV – for å gi hviterusserne fri 
informasjon og   en plattform for å diskutere 
spørsmål de nasjonale mediene ignorerer. 
53-åringen bor i Warszawa og er gift med 
forretningsråd giveren Jaroslaw Guzy.

2014
thomas minder 
sveitsisK

Han er tannpastaprodu-
senten som ble politiker, 
felte grådige pamper og 
sikret seg 100 000 un-
derskrifter for en folke-
avstemning med krav 
om å tøyle overdrevne 
lønninger til nærings-
livsledere i sveits. Dette 
tvang frem det såkalte 
«svindel-initiativet», som 
satte grenser for topp-
sjefenes grådighet og ga 
aksjonærene større inn-
flytelse. Initiativet ble 
vedtatt som midlertidig 
lov i januar 2014. Minder 
(54) er også en ivrig 
ornitolog.


