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A 2020. évi Szaharov-díj kitüntetettje:  
A belarusz demokratikus ellenzék 

Az önkényuralom erősödésének idején a Szaharov-díj azoknak a helyzetére hívja fel a figyelmet, akik 
ellenállnak az emberi jogok és az alapvető szabadságok elnyomásának. Ebben az évben a díjat Belarusz 
demokratikus ellenzékének ítélték oda, amelynek képviselője a Koordinációs Tanács. Méltányolja az 
ellenzék bátor és békés szerepét a 2020. augusztusi választások eredményének meghamisításával 
szembeni fellépésben, a hatóságok brutális fellépése ellenére. A Szaharov-díj átadására az Európai 
Parlament decemberi ünnepélyes plenáris ülésén kerül sor. 

A Szaharov-díj jelentősége 
Az Európai Parlament 1988 óta minden évben odaítéli a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat 
magánszemélyeknek vagy szervezeteknek az emberi jogok és az alapvető szabadságok – nevezetesen a 
véleménynyilvánítás szabadságához való jog, a kisebbségek jogainak védelme, a nemzetközi jog 
tiszteletben tartása, a demokrácia fejlesztése és a jogállamiság megvalósítása – védelme terén elért 
kiemelkedő eredményekért. A díjat, amelynek létrehozását egy 1985-ös parlamenti állásfoglalásban 
kezdeményezték, Andrej Szaharovról, az 1975. évi Nobel-békedíjjal kitüntetett szovjet-orosz atomfizikusról, 
másként gondolkodóról és emberi jogi aktivistáról nevezték el. 

Az odaítélési eljárás és a 2020. évi Szaharov-díj jelöltjei és díjazottja 
A Szaharov-díj jelöltjeit képviselőcsoportok vagy legalább 40 európai parlamenti képviselő terjesztheti elő. 
A jelöltek listájáról ezt követően a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság, valamint az Emberi Jogi 
Albizottság közös szavazása során a képviselők előválogatásban három jelöltet választanak ki. 
A 2020. évi Szaharov-díj három jelöltje: a belarusz demokratikus ellenzék, amelyet a Koordinációs Tanács 
képvisel, és amely bátor nőknek és a politikai szféra és a civil társadalom egyéb jeles személyiségeinek a 
kezdeményezése; Guapinol-aktivisták és Berta Cáceres Hondurasban – környezetvédelmi csoport, amely 
békésen tiltakozik a helyi folyókat szennyező bányászati tevékenységek ellen, és amelynek tagjait 
bebörtönözték vagy meggyilkolták (Berta Cácerest 2016 márciusában, legutóbb pedig Arnold Joaquin 
Morazán Erazót 2020 októberében); és Nadzsíb Mikael, az iraki Moszul érseke, aki keresztények, szíriaiak 
és káldeusok evakuálását biztosította Kurdisztán iraki fennhatóság alatt álló részére, és több mint 800 
történelmi kéziratot őrzött meg arám, szír, arab és örmény nyelven, ezáltal emberek életét és történelmi 
örökségét mentve meg. 
2020. október 22-én a Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló Elnökök Értekezlete 
bejelentette azon döntését, hogy a 2020. évi Szaharov-díjjal a belarusz demokratikus ellenzéket tünteti ki. 
Az ellenzéket a Koordinációs Tanács képviseli, amelynek tagjai Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki jelölt, a 
Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics, Marija Kalesznyikava zenész és politikai aktivista, Volha Kavalkova és 
Veranika Capkala politikai aktivisták, Szjarhej Cihanouszki videoblogger és politikai bebörtönzött, Alesz 
Bjaljacki, a Vjaszna belarusz emberi jogi szervezet alapítója, Szjarhej Dileuszki, a minszki traktorgyár 
sztrájkbizottságának vezetője, Szcjapan Pucila, a NEXTA Telegram-csatorna alapítója és Mikola Sztatkevics 
politikai bebörtönzött és a 2010-es elnökválasztás egyik jelöltje. 
A döntés bejelentésekor David Sassoli, a Parlament elnöke gratulált a belarusz ellenzék képviselőinek 
„bátorságukért, kitartásukért és eltökéltségükért”, hozzátéve, hogy „még ha az ellenfél sokkal erősebb is, az 
igazság az ő pártjukon áll”. Sassoli elnök arra ösztönözte a díjazottakat, hogy „tartsanak ki, és ne adják fel” a 
harcot. A demokratikus ellenzék a Szaharov-díj harmadik belarusz díjazottja. Az előző kettő a Fehérorosz 
Újságírók Szövetsége 2004-ben, és Aljakszandr Milinkevics, a 2006-os elnökválasztáson induló 
demokratikus ellenzéki jelölt volt. 

A Koordinációs Tanács által képviselt belarusz demokratikus ellenzék  
Aljakszandr Lukasenka 26 éves elnöksége és az államuk demokratizálására irányuló korábbi kísérletek után a 
belaruszok 2020-ban ismét megpróbáltak új elnököt választani. Augusztus 9-én Lukasenka, a hivatalban lévő 
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elnök (akit a média gyakran Európa „utolsó diktátoraként” emleget) újra jelöltként indult az elnökválasztáson. 
Ezzel szemben Viktar Babarikától és Szjarhej Cihanouszkitól megtagadták a választáson való indulás jogát, 
és letartóztatták őket. Valerij Capkala pályázatát is elutasították, és elmenekült az országból. Ezt követően a 
Lukasenka-rezsim lehetővé tette Szvjatlana Cihanouszkaja számára, hogy induljon a választáson. Sok 
kommentátor úgy véli, hogy ez Lukasenka azon meggyőződésének volt betudható, hogy a belaruszok nem 
támogatnának női jelöltet. A választásokat megelőzően Lukasenka azt állította, hogy a belarusz 
alkotmányban biztosított erős elnöki hatalom azt jelenti, hogy a nők nem alkalmasak az elnöki tisztség 
betöltésére. A belarusz nép azonban máshogy döntött, és Szvjatlana Cihanouszkaja széles körű támogatást 
kapott, a közvetlenül a választás után végzett független közvélemény-kutatások (exit poll) a szavazatok 
abszolút többségével győztesnek mutatták ki. Mindazonáltal a hivatalos eredmények szerint a szavazatok 
több mint 80%-ával Lukasenka nyerte a választást. Válaszként a belaruszok a választási csalás elleni 
tiltakozásul sztrájkokat, tüntetéseket és női felvonulásokat tartottak. A rendőrség brutális fellépéssel, 
kínzásokkal, letartóztatásokkal és szexuális erőszakkal válaszolt. Tüntetőket gyilkoltak meg, ami további 
tiltakozásokat váltott ki, és amit a nemzetközi közösség is elítélt. 
Szvjatlana Cihanouszkaját 2020. augusztus 11-én száműzetésbe kényszerítették, és a litván fővárosban, 
Vilniusban augusztus 19-én létrehozta a Koordinációs Tanácsot. A Koordinációs Tanács célja, hogy 
tárgyalások révén megkönnyítse a hatalomátadást, a belarusz alkotmányos rend vagy külpolitika 
megváltoztatása nélkül. A Koordinációs Tanács három követelést fogalmazott meg: a hatóságok által 
elkövetett erőszak és a politikai üldözés megszüntetése, és vizsgálat folytatása az emberi jogok 
megsértésével kapcsolatban, az összes politikai fogoly szabadon bocsátása, valamennyi jogellenes bírósági 
határozat megsemmisítése és pénzbeli kártérítés nyújtása az áldozatoknak, valamint új elnökválasztás 
lebonyolítása nemzetközi normák alapján, újonnan alakított választási bizottságokkal. A Koordinációs 
Tanács kijelentette, hogy amíg ezek a követelések nem teljesülnek, „a belarusz nép továbbra is gyakorolni 
fogja az alkotmány által biztosított polgári jogait”. Egy 2020. októberi EBESZ-jelentés megállapításai 
alátámasztják a Koordinációs Tanács azon követelését, hogy „a folyamat valamennyi szakaszában 
előforduló szabálytalanságok miatt” ismételjék meg a választást.  

A belarusz kormány fellépései a demokratikus ellenzékkel szemben 
A Koordinációs Tanács több tagját vagy száműzetésbe kényszerítették, vagy letartóztatták. A Koordinációs 
Tanács elnökségének hét tagja közül kettő, Marija Kalesznyikava és Makszim Znak november közepéig 
letartóztatásban maradt. Nem ők az egyetlenek, akiket letartóztattak. Csak a tüntetések első négy napja alatt 
mintegy 6700 személyt tartóztattak le, és közülük sokan még mindig őrizetben vannak. Az EBESZ jelentése 
tanúsítja, hogy a belarusz elnökválasztáshoz kapcsolódó események során tömeges és módszeres emberi 
jogi visszaélésekre került sor, és kimondja, hogy „a kínzás, illetve az embertelen és megalázó bánásmód 
szándékos volt, mivel széles körben elterjedt és módszeres volt, és az ellenzéki tüntetőkre irányult... 
Módszeres és széles körben elterjedt mintát követett, amelyben Minszk és más városok is részt vettek”. A 
jelentés különösen aggasztónak találja, hogy a kínzás és a bántalmazás jól dokumentált eseteiért felelős 
személyeket nem vonták felelősségre, ami megerősíti az általános büntetlenségre vonatkozó állításokat. 
Továbbra is minden vasárnap tüntetésekre kerül sor, és minden hónapban több ezer embert tartóztatnak 
le. Jelentések szerint november 12-én a titkosrendőrség meggyilkolta Raman Bandarenkát, az ellenzék 
támogatóját. 

Az Európai Unió álláspontja 
Az EU szolidaritását fejezte ki a belaruszokkal, elítélte a tüntetők elleni erőszakot és követelte a fogva tartott 
személyek azonnali szabadon bocsátását és a mindenkire kiterjedő nemzeti párbeszédet. Az EU és 
intézményei nem ismerik el a választási eredményeket, és azt állítják, hogy Lukasenkának nincs 
demokratikus legitimitása. 
Az Európai Tanács szankciókat vezetett be az elnyomásért és a választás eredményének meghamisításáért 
felelős személyekkel szemben. November 6-tól Lukasenka szerepel az utazási tilalommal és a vagyoni 
eszközök befagyasztásával sújtott tisztviselők listáján.  
2020. augusztus óta az Európai Parlament gyakran hívta meg a Koordinációs Tanács képviselőit a belarusz 
helyzet megvitatására. Szvjatlana Cihanouszkaja szeptember 21-én találkozott Sassoli elnökkel, azon a 
napon, amikor az Európai Parlament Külügyi Bizottsága javasolta, hogy a Koordinációs Tanácsot ismerjék el 
„a Belaruszban demokratikus változást és szabadságot követelő nép legitim képviselőjeként”. 
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