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Wraz z rosnącymi wpływami geopolitycznymi i geogospodarczymi autorytarnych reżimów na całym świecie 
dramatycznie kurczy się przestrzeń wolności myśli. Dlatego nagroda im. Sacharowa za wolność myśli nigdy nie 
była ważniejsza: umożliwia ona bowiem Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na trudną sytuację osób 
sprzeciwiających się naruszaniu praw człowieka i podstawowych wolności – zasadom, na których opiera się UE i 
które promuje w swoich stosunkach zewnętrznych zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej. W 2019 r. 
laureatem Nagrody im. Sacharowa został znany ujgurski profesor ekonomii Ilham Tohti, umiarkowany orędownik 
praw mniejszości ujgurskiej i dialogu z większością Han w Chinach. W 2014 r. został skazany na dożywotnie 
więzienie pod zarzutem separatyzmu, w kontekście prowadzonej przez Chiny ostrzejszej polityki walki z 
ekstremizmem religijnym, separatyzmem etnicznym i terroryzmem, która określa obecnie tożsamość ujgurską 
jako jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Nagroda im. Sacharowa w wysokości 
50 000 EUR zostanie wręczona przyznana podczas grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w 
Strasburgu w obecności innych finalistów.  

Znaczenie Nagrody im. Sacharowa 
Od 1988 r. Parlament Europejski rokrocznie przyznaje Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli osobom lub organizacjom 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw człowieka i podstawowych wolności – zwłaszcza prawa do wolności 
wypowiedzi; ochrony praw mniejszości; poszanowania prawa międzynarodowego; rozwijania demokracji; lub 
wprowadzania w życie zasady praworządności. Nagroda została zainicjowana rezolucją parlamentarną z 1985 r. przyjętą na 
cześć Andrieja Sacharowa, wybitnego radzieckiego fizyka jądrowego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 1975 r., 
dysydenta i działacza na rzecz praw człowieka. Nagroda jest symbolem odważnej obrony praw człowieka przez A. 
Sacharowa, zwłaszcza wolności myśli i wypowiedzi oraz wolności osobistej, których czasami odmawiano mu w trakcie kariery 
zawodowej. 

Procedura przyznawania nagrody oraz finaliści i laureat Nagrody im. Sacharowa za 
rok 2019 
Kandydaci do Nagrody im. Sacharowa mogą być nominowani przez grupę polityczną lub co najmniej 40 posłów do 
Parlamentu Europejskiego. Posłowie do PE wybierają następnie z listy nominowanych nazwiska trzech finalistów podczas 
wspólnego głosowania Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju. W 2019 r. finalistami Nagrody im. Sacharowa za 
wolność myśli byli: 1) Ilham Tohti; 2) Marielle Franco – zamordowana brazylijska działaczka polityczna i obrończyni praw 
człowieka, Wódz Raoni – przywódca rdzennego brazylijskiego plemienia i działacz na rzecz ochrony środowiska oraz 
Claudelice Silva dos Santos – brazylijska działaczka na rzecz ochrony środowiska i obrończyni praw człowieka; oraz 3) The 
Restorers – grupa pięciu uczennic z Kenii: Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno i Ivy Akinyi, które 
stworzyły i-Cut – aplikację pomagającą dziewczętom dotkniętym okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. 

24 października 2019 r. Konferencja Przewodniczących Parlamentu postanowiła uhonorować Nagrodą im. Sacharowa za rok 
2019 Ilhama Tohtiego. Ogłaszając decyzję, przewodniczący Parlamentu David Sassoli podkreślił, że Ilham Tohti „głosi 
umiarkowanie w działaniu i pojednanie”. Dodał, że „przyznając tę nagrodę zdecydowanie wzywamy chiński rząd do 
uwolnienia I. Tohtiego i apelujemy o poszanowanie praw mniejszości w Chinach”. Ilham Tohti, liberalny ujgurski 
intelektualista, który był już nominowany do nagrody w 2016 r., jest trzecim chińskim laureatem i pierwszym w historii 
Ujgurem, który otrzymuje nagrodę. Wei Jingsheng, który w 1978 r. zaapelował o „Piątą modernizację:demokrację”, kiedy 
Chiny zainicjowały reformę gospodarczą i otwarcie polityki, otrzymał nagrodę w 1996 r., czyli rok przed zwolnieniem z 
więzienia i wygnaniem do USA. Hu Jia, dysydent i działacz na rzecz demokracji, otrzymał nagrodę w 2008 r., na trzy lata przed 
zwolnieniem z więzienia. Komentując nagrodę za 2019 r., rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Chin powiedział 
podobno: „Wyrażam nadzieję, że Europa uszanuje wewnętrzne sprawy Chin oraz suwerenność ich wymiaru sprawiedliwości 
i nie będzie podsycała arogancji terrorystów.” Z powodu braku dostępności delegacji chińskiej odwołano 42. posiedzenie 
międzyparlamentarne UE-Chiny, które zaplanowano na 12 listopada 2019 r., oraz powiązany z nim program. 

Ilham Tohti – głos całej społeczności ujgurskiej 
Ilham Tohti urodził się w 1969 r. w północno-zachodniej części Chin, w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (Sinciang), 
który jest zamieszkiwany przez ok. 10 mln mówiących po turecku Ujgurów (ok. 45 % ludności regionu Sinciang), 
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praktykujących umiarkowaną formę islamu sunnickiego i korzystających z bliskich powiązań etnicznych i kulturowych z 
krajami Azji Środkowej. Prof. Tohti prowadził wykłady na Uniwersytecie Minzu w Pekinie dla mniejszości etnicznych oraz 
opublikował krytyczne analizy wpływu polityki asymilacji rządu chińskiego na kulturowe, społeczne, gospodarcze, 
polityczne i religijne życie Ujgurów. W 2006 r. założył stronę internetową w języku chińskim „UighurBiz.cn” jako platformę 
wymiany etnicznej między Chińczykami Han i Ujgurami. Strona ta została zamknięta, gdy Ilham Tohti został oskarżony o to, 
że za pośrednictwem swojej strony internetowej przyczynił się do brutalnych ataków, których w 2009 r. dokonali bojownicy 
ujgurscy w Sinciang, w miastach Urumczi i Kaszgar. Pomimo tego, że jest on zdecydowanym orędownikiem praw w zakresie 
autonomii regionalnej, Tohti był przeciwny radykalnemu ruchowi separatystycznemu, opowiadając się raczej za dialogiem i 
pojednaniem z większością Han. W 2014 r., po doniesieniach o zakwestionowaniu przez niego wersji chińskiego rządu 
dotyczącej aktów przemocy z udziałem Ujgurów, został zatrzymany, a po zakończeniu dwudniowego procesu pokazowego 
skazany na dożywotnie więzienie, rzekomo pod zarzutem „separatyzmu”. Jak stwierdził badacz Darren Byler: „Teraz, 
podobnie jak Ilham, zdawali sobie sprawę [zarówno studenci ujgurscy, jak i intelektualiści], że każdy z nich może być 
oskarżony o „separatyzm”. Nie było miejsca na publiczne sugerowanie sposobów przeciwstawiania się eliminowaniu kultury 
Ujgurów”.  

Od czasu skazania go w 2014 r. Ilham Tohti otrzymał nagrodę „PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write” (2014), nagrodę 
Martina Ennalsa dla obrońców praw człowieka (2016) oraz nagrodę „Prize for Freedom” Międzynarodówki Liberalnej (2017). 
W październiku 2019 r. otrzymał Nagrodę Praw Człowieka im. Václava Havla Rady Europy.  

Podejście Chin do walki z terroryzmem, radykalizacją i ekstremizmem 
Od 1949 r., kiedy to Sinciang stał się częścią Chin, kolejne chińskie rządy starały się zintegrować w przeważającej mierze 
wiejską ludność ujgurską gospodarczo i kulturowo, najpierw z zastosowaniem łagodnego podejścia, pobudzając rozwój 
gospodarczy i szanując różnice etniczne, ale przede wszystkim z korzyścią dla napływających do miast Chińczyków Han. 
Później rząd rozpoczął kampanie „ostrego uderzenia”, ponieważ pogłębiające się podziały społeczno-ekonomiczne na tle 
etnicznym wywoływały przemoc ze strony bojowników ujgurskich. Pojawienie się zagranicznych bojowników ujgurskich w 
Syrii w 2014 r. uwidoczniło wzajemne powiązania między wymiarem wewnętrznym i zewnętrznym trzech powiązanych 
zagrożeń dla chińskiej koncepcji stabilności – ekstremizmu religijnego, separatyzmu etnicznego i terroryzmu. Chiny 
wzmocniły element bezpieczeństwa swojej strategii przeciwdziałania tym „trzem złom” i powiązały je ze szczególnymi 
cechami tożsamości Ujgurów. W rezultacie budżet na rzecz bezpieczeństwa publicznego w Sinciang gwałtownie 
zwiększono, co doprowadziło do powstania wszechobecnego i inwazyjnego systemu policyjnego, który polega na 
wszechobecnych nowoczesnych kamerach monitorujących, systemach rozpoznawania twarzy pod kątem przynależności 
etnicznej i opartej na algorytmach platformie analizy dużych zbiorów danych w celu identyfikacji ludzi „niegodnych 
zaufania”. Od 2017 r. Chiny stworzyły dobrze udokumentowaną sieć obozów masowego internowania, w których prowadzi 
się deradykalizację, przy czym ich istnienie początkowo było negowane, a następnie nazwano je „ośrodkami reedukacji i 
szkolenia zawodowego” na podstawie prawodawstwa Sinciang z 2018 r. Szacuje się, że w obozach przebywa jeden do 
dwóch milionów Ujgurów i innych mniejszości muzułmańskich, które są politycznie indoktrynowane i systematycznie 
pozbawiane cech kulturowych i religijnych ich tożsamości, ponieważ Chiny utożsamiają je z „ekstremistycznym” 
zachowaniem. Chiny uzasadniają obozy jako skuteczne środki zapobiegające deradykalizacji, które wydają się być chętnie 
prezentowane na zewnątrz.  

Globalne reakcje na pozasądowe ośrodki detencyjne w Chinach oraz brak 
liberalizmu w sektorze zaawansowanych technologii 
W ostatnich latach Parlament systematycznie potępiał masowe naruszenia praw człowieka mniejszości ujgurskiej w 
rezolucjach przyjętych w 2016, 2018 i 2019 r. Sprawa Ilhama Tohtiego została poruszona podczas dialogu dotyczącego praw 
człowieka między UE a Chinami w 2019 r. Zachodnie rządy krytykowały politykę Chin w stosunku do Ujgurów na forum Rady 
Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i Trzeciego Komitetu ONZ w 2019 r., co skłoniło grupę innych krajów, 
w tym krajów muzułmańskich, do wydawania wspólnych oświadczeń w obronie Chin. W 2019 r. Kongres USA przyjął ustawę 
w sprawie interwencji ujgurskiej i globalnej ujednoliconej odpowiedzi humanitarnej. Stany Zjednoczone zakazały przywozu 
produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa w Sinciang z powodu korzystania przez nie z pracy przymusowej. 
Wprowadziły również ograniczenia wizowe w odniesieniu do kluczowych chińskich urzędników oraz 28 chińskich 
przedsiębiorstw z czarnej listy, w tym Hangzhou Hikvision Digital Technology, głównego dostawcy urządzeń do nadzoru dla 
chińskiego rządu. Firma ma bliskie powiązania z rządem chińskim i jest przedmiotem kontroli w niektórych krajach UE ze 
względu na udział w represjach wobec Ujgurów w Chinach. Przecieki „China Cables”/„Xinjiang papers” dostarczają jasnych 
dowodów na represje, którym Chiny stanowczo zaprzeczały, i mogą skłonić większą liczbę graczy do rzeczywistego 
potwierdzania słów czynami.  
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