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Anunciados os ganhadores do Prêmio Goldman 2003  

 
Concedida anualmente pela Fundação Ambiental Goldman a ativistas 
ambientais da África, Américas Central e do Sul, América do Norte, Ásia, 
Europa e Nações Insulares, essa é a maior premiação mundial na área de 
meio ambiente.  

Cada ganhador receberá um prêmio de US$ 125 mil da Fundação Goldman, 
com sede na cidade de São Francisco (EUA). O objetivo é permitir que os 
ativistas continuem a encampar vitórias ambientais e inspirem pessoas 
comuns a agir pela proteção do planeta.  
 
Desde 1990, quando foi criado, o prêmio seleciona seus ganhadores por 
meio de um corpo de jurados internacionais, a partir de indicações 
confidenciais submetidas a uma rede de organizações e indivíduos ligados 
às causas ambientais. Entre os ganhadores, já foram contemplados a atual 
ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, quando era senadora pelo PT/AC, 
em 1996, e o antropólogo Carlos Alberto Ricardo, um dos coordenadores do 
ISA , em 1992.  
 
Como nos outros anos, os vencedores participarão de uma turnê de dez 
dias por São Francisco e Washington, dividindo-se entre a cerimônia de 
premiação, eventos de imprensa e encontros com líderes políticos, 
ambientais e financeiros. O Prêmio Goldman é considerado hoje uma 
espécie de Prêmio Nobel do meio ambiente.  
 
Os vencedores deste ano são:  
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África: Odigha Odigha, Nigéria 
Ativista pela proteção das florestas no estado de Cross River, na Nigéria, 
Odigha conseguiu mecanismos de proteção sem precedentes para as 
últimas florestas remanescentes de seu país. Ele foi um ator fundamental 
para a cria ção de uma moratória de exploração madeireira em todo seu 
estado e educou centenas de comunidades da floresta a cerca de práticas 
de manejo sustentável. Por meio de sua proposta para a estrutura e o 
mandato da primeira Comissão Florestal da Nigéria, garantiu representação 
para a sociedade civil e as comunidades da floresta em todas as políticas de 
manejo florestal do país. 
 
América do Norte: Julia Bonds, Estados Unidos 
Filha de um minerador de carvão de West Virginian, Julia Bonds lidera uma 
campanha contra minas de carvão que realizam a remoção de topos de 
montanha. Essa prática altamente destrutiva está afetando comunidades 
Apalache, ao transformar vales de rios em depósitos de resíduos de minas 
de carvão, que elevaram incrivelmente as taxas de asma e forçaram 
comunidades inteiras a abandonar suas casas.  
 
Américas Central e do Sul: Maria Elena Foronda Farro, Peru 
Líder comunitária peruana, Maria Elena Farro coordenou uma campanha 
por padrões de limpeza da indústria alimentícia do peixe no Peru, que lança 
resíduos não tratados em cursos d'água, causando surtos de cólera, 
doenças de pele e gravíssimos problemas de poluição para as cidades 
costeiras do país. Maria Elena engendrou com sucesso parcerias entre 
grupos de comunidades, produtores de alimentos pesqueiros e o governo 
para instituir práticas empresariais sustent áveis, ambientalmente seguras e 
lucrativas para a produção alimentícia ligada à pesca. 
 
Ásia: Von Hernandez, Filipinas 
Von Hernandez organizou campanhas contra incineradores de lixo nas 
Filipinas, que lançam no ar dioxinas cancerígenas. A campanha de 
Hernandez levou as Filipinas a proibirem os incineradores em todo o 
território nacional. Essa é uma iniciativa inédita no mundo. Ele continua a 
liderar uma batalha para manter a proibição, apesar da intensa pressão 
industrial e da corrupção do governo das Filipinas.  
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Europa: Pedro Arrojo-Agudo, Espanha 
Físico e professor de economia, Pedro Arrojo -Agudo é o principal articulador 
por trás da campanha contra o Plano Hidrológico Nacional da Espanha, que 
pretende represar e modificar o curso dos últimos rios livres do país. Arrojo 
lidera uma nova onda de ativismo para pôr um fim às políticas fracassadas 
de gerenciamento dos recursos hídricos e fomentar um futuro sustentável 
para a água, baseado na conservação, na reciclagem e na adoção de 
alternativas agrícolas.  
 
Ilhas e Nações Insulares: Eileen Kampakuta Brown e Eileen Wani 
Wingfield, Austrália 
Os velhos aborígenes Eileen Kampakuta Brown e Eileen Wani Wingfield 
estão na comissão de frente da campanha pelo bloqueio da construção de 
um reservatório para lixo radioativo em sua terra natal, o deserto sul-
australiano. Desde os testes com bombas nucleares realizados pelo 
governo britânico nos anos 50, as terras tradicionais dos aborígenes 
australianos se tornaram áreas de teste e de despejo de resíduos da 
indústria nuclear mundial, causando ataques de asma, defeitos de nascença 
e câncer, além de envenenar o meio ambiente e a vida selvagem. Agora, 
Brown e Wingfield estão liderando suas comunidades em uma campanha 
internacional para dizer basta ao envenenamento. 
 
Fonte: ISA 
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