Citação do Comité do Prémio da Fundação Mo Ibrahim
O Comité do Prémio da Fundação Mo Ibrahim anuncia que Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria, é
a Laureada do Prémio Ibrahim 2017 para a Excelência na Liderança Africana.
O Comité responsável pela escolha decidiu que, confrontada com desafios sem precedentes e renovados,
Ellen Johnson Sirleaf demonstrou liderança excepcional e transformadora.
Ela assumiu um país devastado e quebrado por 14 anos de guerra civil, que mais tarde foi atingido
novamente pela crise do Ébola.
Essa jornada não pode estar sem algumas falhas. Hoje, a Libéria continua a enfrentar muitos desafios.
Todavia, durante os seus doze anos no gabinete, Ellen Johnson Sirleaf lançou as bases sobre as quais a Libéria
pode agora construir um futuro melhor. No processo, ela restaurou a dignidade e o orgulho dos liberianos
em seu país.
Durante a sua presidência, ela manteve-se firme e determinada para ter êxito em nome do povo da Libéria.
Desde 2006, a Libéria é o único país em África, a melhorar em todas as categorias e subcategorias do Índice
Ibrahim de Governança Africana.
De 2006 a 2014, antes da crise do Ébola ter atingido o país, a economia da Libéria cresceu a uma taxa anual
média de mais de 7%.
Ellen Johnson Sirleaf enfrentou a prisão, o exílio e risco pessoal no caminho à liderança, e ainda perseverou
em sua demanda por um governo honesto para o seu povo.
Ela corajosamente abraçou oponentes e lutou por mudanças geracionais, e abriu o caminho para o seu
sucessor seguir.
Suas conquistas inspiraram e deram confiança a milhões de mulheres no serviço público.
Além da sua liderança na Libéria, ela sempre foi uma campeã para a África. Seu sucesso é o sucesso da África
e o testemunho do poder de uma liderança excepcional.
Hoje, Ellen Johnson Sirleaf pode orgulhar-se desta vitória, como destinatária do Prémio Ibrahim 2017 para a
Excelência na Liderança Africana.
###

