
הנשיאה אלן ג'ונסון סירליף
אלן ג'ונסון נולדה בשנת 1938 במונרוביה, ליבריה. היא למדה בתיכון מתודיסטי במונרוביה, ובהמשך קיבלה תואר בחשבונאות מהקולג' לעסקים 
במדיסון, ויסקונסין, תואר בכלכלה מאוניברסיטת קולורדו ותואר שני במנהל ציבורי )Master of Public Administration( מאוניברסיטת 

הרווארד )ב–1971(.

נאום ביקורתי כלפי ממשלת ליבריה שנשאה בטקס הסיום של לימודיה בשנת 1972 סימל את ראשית צעדיה בפוליטיקה הליברית, תוך שהיא 
מתווה את דרכה כמי שמחויבת תמיד לאמירת האמת.

גב' ג'ונסון סירליף החלה לעבוד במשרד האוצר, שם התקדמה במהירות במעלה הדרגות עד אשר מונתה, בשנת 1979, לשרת האוצר. לאחר ההפיכה 
ג'ונסון סירליף לנשיאת הבנק הלאומי לפיתוח והשקעות, אולם עוד באותה שנה עזבה את ארצה בעקבות  גב'  בליבריה, בשנת 1980, מונתה 
ההחרפה בשימוש בכוח על ידי הממשל החדש. במהלך שני עשורים היא מילאה תפקידי מפתח בחברות בינלאומיות בקניה, ארצות הברית, הבנק 

העולמי, ארגון האומות המאוחדות ועוד.

בשנת 1997 שבה גב' ג'ונסון סירליף לליבריה והייתה מועמדת בבחירות לנשיאות, אך סיימה במקום השני. בהיותה בגלות )מבחירה( בחוף השנהב, 
היא הקימה את תאגיד "קורמה" ששם לו למטרה לסייע ליזמים ממדינות אפריקה. בשנת 2003, לאחר שהושג הסכם שהביא לסיום מלחמת 
האזרחים בליבריה, היא התמנתה לחברה בממשלת המעבר. היא התפטרה מתפקידה שנתיים לאחר מכן, על מנת להתמודד פעם נוספת בבחירות 

לנשיאות. הפעם זכתה בהתמודדות, ובינואר 2006 החלה לכהן כנשיאת הרפובליקה של ליבריה.

בזכות הקשרים שבנתה לאורך השנים עם מדינות שכנות וגופים בינלאומיים, הנשיאה סירליף הובילה את ליבריה לצמיחה כלכלית מרשימה, אשר 
לוותה בהגדלת התקציב, בהעמקת ההשקעות הזרות, ובהפחתת החוב הלאומי.

במשך שנות כהונתה הנשיאה סירליף שימשה, בין היתר, כיו"ר איחוד מנהיגי אפריקה למאבק במלריה, שגרירה של רצון טוב למען שיפור איכות 
המים, הסניטריה וההיגיינה באפריקה )WASH( ועוד. היא נמנתה עם מקימות הארגון הבינלאומי של נשים, מנהיגות פוליטיות, ובמסגרת זאת 
לקחה חלק בחקירת רצח העם ברואנדה. היא כיהנה כיו"ר משותף של הצוות המייעץ מטעם האו"ם באשר למסגרת הפיתוח הגלובלית לאחר 2015, 

וחקרה בעבור UNIFEM את השפעתן של מלחמות על נשים ואת תפקידן של נשים בבניית מציאות של שלום.

לנשיאה סירליף הוענקו מדליית החופש הנשיאותית של ארצות הברית, אות לגיון הכבוד הצרפתי ואות "לב הזהב" הקנייתי, והיא זכתה ב–14 תוארי 
כבוד. היא נמנית באופן קבוע על רשימת מנהיגי העולם המשפיעים ביותר של ה"טיים", ה"אקונומיסט", ה"פורבס" ועוד.

בשנת 2011 זכתה הנשיאה סירליף בפרס נובל לשלום על מאבק לא אלים למען ביטחונן של נשים ולמען זכויותיהן להשתתפות מלאה בפעילות 
יוצרת שלום.

גב' אלן ג'ונסון סירליף נבחרה בשנת 2012 לתקופת כהונה שניה כנשיאת הרפובליקה של ליבריה. 
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מעניק בזאת

לאלן ג'ונסון סירליף

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על החזון, אומץ הלב והנכונות לצעוד, כנגד כל סכנה ומכשול, בדרך שהובילה את בני 
עמה לשלום ולשגשוג; על המנהיגות, היכולת לפעול והמאבק הבלתי מתפשר למען שוויון זכויות 
לנשים, ולמען הנחת ערכים אוניברסליים, תוך מתן ביטוי לכך שהצלחה ויכולות אינן תלויות מגדר 
וגזע; ועל פועלה חובק העולם למען שמירת כבוד האדם וזכותם של כל בני האנוש לחינוך ולחרות.
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