Nominera till 2022 års Right Livelihood-pris
Känner du en modig och visionär person eller organisation som bidrar till en mer rättvis,
fredlig och hållbar värld? Ta chansen att nominera dem som en kandidat till Right
Livelihood-priset 2022!
Vi söker nya nominerade till priset från alla samhällsställningar och som leder förändring
inom sitt område. Sista dagen för att lämna in en nominering är den 2 mars 2022.
Nomineringen är helt öppen för allmänheten, och därför kan alla, med undantag för
"självnomineringar", nominera personer eller organisationer som skapar strukturella
förändringar genom sitt innovativa och livsförändrande arbete.
Nominera en kandidat genom att fylla i vårt digitala nomineringsformulär. Vi ser helst att
nomineringen skrivs på engelska, men franska och spanska går också bra. Läs mer om
nomineringsprocessen här.
"Det här priset är för mig en seger för offren över deras förövare och också ett tecken
på mod att fortsätta vårt arbete, för hoppet om att kunna uppnå återställande av
rättigheter är en lång väg, men den är möjlig."
(Marthe Wandou, Kamerun, 2021 års pristagare)
Right Livelihood har delat ut priset årligen sedan 1980. Genom utmärkelsen hedrar och
stöder vi modiga visionärer och strävar efter att främja brådskande och långsiktiga sociala
förändringar. Vi tillämpar inga särskilda kategorier - världen är komplex och
sammankopplad. Du kan lära dig mer om pristagarnas arbete inom områdena mänskliga
rättigheter, miljö, journalistik, fred, kultur och hållbar utveckling, för att nämna några
exempel, bland de 186 tidigare pristagarna från 73 länder.
Tveka inte att kontakta oss via e-post research@rightlivelihood.org eller över telefon på
+41 (0)22 555 0943 om du har några frågor angående nomineringsprocessen. Du får
gärna dela denna information i dina nätverk och uppmana de du känner att nominera till
priset.
Vi hoppas att du kan hjälpa oss att finna 2022 års Right Livelihood-pristagare!
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Ole von Uexkull
Executive Director
Adam McBeth
Research Manager

