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Nagroda im. Sacharowa 2020 dla 
demokratycznej opozycji na Białorusi 

W czasach rosnącego autorytaryzmu Nagroda im. Sacharowa zwraca uwagę na sytuację osób, które sprzeciwiają 
się naruszaniu praw człowieka i podstawowych wolności. W tym roku przyznano ją demokratycznej opozycji na 
Białorusi reprezentowanej przez Radę Koordynacyjną. Jest to nagroda za odważną i pokojową rolę, jaką mimo 
brutalnych represji ze strony władz odegrała ona w protestach przeciw sfałszowaniu wyników wyborów z 
sierpnia 2020 r. Nagroda im. Sacharowa zostanie wręczona na uroczystości zorganizowanej podczas grudniowej 
sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. 

Znaczenie Nagrody im. Sacharowa 
Od 1988 r. Parlament Europejski co roku przyznaje Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli osobom i 
organizacjom, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami w obronie praw człowieka i podstawowych 
wolności – w szczególności prawa do wolności wypowiedzi – ochronie praw mniejszości, przestrzeganiu 
prawa międzynarodowego, rozwoju demokracji i poszanowaniu praworządności. Zainicjowana rezolucją 
parlamentarną z 1985 r., nagroda nosi imię Andrieja Sacharowa, wybitnego radzieckiego fizyka jądrowego, 
laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 1975 r., dysydenta i działacza na rzecz praw człowieka. 

Procedura przyznawania nagrody oraz finaliści i laureat Nagrody im. Sacharowa 2020 
Kandydatów do Nagrody im. Sacharowa mogą nominować grupy polityczne lub co najmniej 40 posłów do 
Parlamentu Europejskiego. Następnie we wspólnym głosowaniu Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji 
Rozwoju i Podkomisji Praw Człowieka posłowie z listy nominowanych wybierają trzech finalistów. 
W 2020 r. w finale Nagrody im. Sacharowa znaleźli się: demokratyczna opozycja na Białorusi 
reprezentowana przez Radę Koordynacyjną i zainicjowana przez odważne kobiety oraz innych 
przedstawicieli świata polityki i społeczeństwa obywatelskiego; działacze z Guapinol w Hondurasie wraz 
z Bertą Cáceres – grupa obrońców środowiska, która pokojowo protestuje przeciwko działalności 
wydobywczej zanieczyszczającej okoliczne rzeki, a której członkowie zostali uwięzieni lub zamordowani 
(Berta Cáceres w marcu 2016 r., a ostatnio Arnold Joaquin Morazán Erazo w październiku 2020 r.); 
arcybiskup Mosulu w Iraku Nadżib Musa Michael, który pomógł syryjskim i chaldejskim chrześcijanom 
w ucieczce do irackiego Kurdystanu i ocalił ponad 800 zabytkowych rękopisów w języku aramejskim, 
syryjskim, arabskim i armeńskim, ratując w ten sposób życie ludzi i ich historyczne dziedzictwo. 
W dniu 22 października 2020 r. Konferencja Przewodniczących Parlamentu ogłosiła decyzję o przyznaniu 
Nagrody im. Sacharowa w 2020 r. demokratycznej opozycji na Białorusi. Opozycję reprezentuje Rada 
Koordynacyjna, w której skład wchodzą kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska, laureatka Nagrody 
Nobla Swiatłana Aleksijewicz, muzyczka i działaczka polityczna Maryja Kalesnikawa, działaczki polityczne 
Wolha Kawalkowa i Wieranika Cepkała, wideobloger i więzień polityczny Siarhiej Cichanouski, założyciel 
białoruskiej organizacji obrony praw człowieka Wiasna Aleś Bialacki, przywódca komitetu strajkowego 
Mińskiej Fabryki Traktorów Siarhiej Dyleuski, założyciel kanału w Telegramie NEXTA Sciapan Puciła oraz 
więzień polityczny i kandydat na prezydenta w wyborach w 2010 r. Mikoła Statkiewicz. 
Ogłaszając tę decyzję, przewodniczący Parlamentu David Sassoli pogratulował przedstawicielom 
białoruskiej opozycji ich odwagi, odporności i determinacji i dodał, że nawet jeśli przeciwnik jest dużo 
silniejszy, prawda jest po ich stronie. Przewodniczący Sassoli zachęcił laureatów, by pozostali silni i nie 
poddawali się. Opozycja demokratyczna jest trzecim laureatem Nagrody im. Sacharowa z Białorusi. Dwaj 
poprzedni to Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy w 2004 r. oraz kandydat opozycji demokratycznej w 
wyborach prezydenckich z 2006 r. Alaksandr Milinkiewicz. 

Demokratyczna opozycja na Białorusi reprezentowana przez Radę Koordynacyjną  
Po 26 latach prezydentury Alaksandra Łukaszenki i wcześniejszych próbach demokratyzacji kraju Białorusini 
podjęli kolejną próbę zmiany prezydenta. W dniu 9 sierpnia w 2020 r. urzędujący prezydent Łukaszenka (w 
mediach określany często jako „ostatni dyktator” Europy) ponownie stanął do wyborów prezydenckich. 
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Jednocześnie odmówiono prawa do startowania w wyborach Wiktarowi Babaryce i Siarhiejowi 
Cichanouskiemu, których aresztowano. Odrzucono też kandydaturę Waleryja Cepkały, zmuszając go do 
ucieczki z kraju. Następnie reżim Łukaszenki dopuścił do startu w wyborach Swiatłanę Cichanouską. 
Zdaniem wielu komentatorów wynikało to z przekonania Łukaszenki, że Białorusini nie zagłosują na 
kobietę. Przed wyborami Łukaszenka stwierdził, że duży zakres uprawnień, jaki białoruska konstytucja 
przyznaje prezydentowi, sprawia, że kobiety nie nadają się na ten urząd. Naród białoruski zdecydował 
jednak inaczej i udzielił Swiatłanie Cichanouskiej szerokiego poparcia, które potwierdziły niezależne 
sondaże wskazujące na jej wygraną bezwzględną większością głosów. Mimo to według oficjalnych 
wyników wybory wygrał Łukaszenka, uzyskując ponad 80 % głosów. Białorusini zareagowali falą strajków, 
demonstracji i marszów kobiet w proteście przeciwko oszustwom wyborczym. Policja odpowiedziała 
brutalnymi represjami, torturami, zatrzymaniami i przemocą seksualną. Kolejne protesty wywołało zabicie 
demonstrantów, które spotkało się z potępieniem społeczności międzynarodowej. 
Zmuszona do ucieczki, Swiatłana Cichanouska 11 sierpnia 2020 r. schroniła się w stolicy Litwy, Wilnie, gdzie 
19 sierpnia powołała Radę Koordynacyjną. Rada Koordynacyjna ma na celu ułatwić przekazanie władzy w 
drodze negocjacji, bez zmieniania porządku konstytucyjnego czy polityki zagranicznej Białorusi. 
Przedstawiła ona trzy postulaty, a mianowicie domaga się, by położyć kres przemocy i prześladowaniom 
politycznym ze strony władz i przeprowadzić dochodzenie w sprawie łamania praw człowieka; uwolnić 
wszystkich więźniów politycznych, unieważnić wszystkie niezgodne z prawem orzeczenia sądowe i 
wypłacić ofiarom odszkodowania; przeprowadzić nowe wybory prezydenckie zgodnie z 
międzynarodowymi standardami, powołując nowe komisje wyborcze. Rada Koordynacyjna stwierdziła, że 
dopóki te postulaty nie zostaną spełnione, naród białoruski będzie nadal korzystać z praw obywatelskich, 
jakie gwarantuje mu konstytucja. Postulaty te znalazły potwierdzenie w wynikach raportu OBWE z 
października 2020 r., w którym zaapelowano o ponowne wybory w związku z nieprawidłowościami na 
wszystkich etapach procesu wyborczego.  

Działania rządu Białorusi wymierzone w demokratyczną opozycję 
Wielu członków Rady Koordynacyjnej zostało zmuszonych do ucieczki lub zatrzymanych. Dwoje z siedmiu 
członków prezydium Rady Koordynacyjnej, Maryja Kalesnikawa i Maksim Znak, w połowie listopada nadal 
przebywało w areszcie. Jednak nie tylko oni zostali zatrzymani. W samych tylko pierwszych czterech dniach 
protestów aresztowano około 6700 osób i wiele z nich wciąż jest przetrzymywanych. Raport OBWE 
świadczy o masowym i systematycznym łamaniu praw człowieka podczas wydarzeń związanych z 
wyborami prezydenckimi na Białorusi. W raporcie stwierdzono, że tortury czy nieludzkie i poniżające 
traktowanie były celowe, gdyż były one powszechne i systematyczne, a także wymierzone w protestujących 
demonstrantów i odbywające się zgodnie z tym samym schematem powszechnie stosowanym w Mińsku i 
innych miastach. Za szczególnie niepokojący w raporcie uznano fakt, że osoby odpowiedzialne za 
udokumentowane przypadki tortur i brutalnego traktowania nie poniosły żadnych konsekwencji, co 
potwierdza przypuszczenia o ogólnie panującej bezkarności. 
Demonstracje nadal trwają i odbywają się w każdą niedzielę, a co miesiąc zatrzymywanych jest tysiące osób. 
Według doniesień 12 listopada nieumundurowani policjanci zabili zwolennika opozycji Ramana 
Bandarenkę. 

Stanowisko Unii Europejskiej 
UE wyraziła solidarność z Białorusinami, potępiła przemoc wobec demonstrantów i zaapelowała o 
natychmiastowe uwolnienie zatrzymanych oraz narodowy dialog z udziałem wszystkich zainteresowanych 
stron. Unia i jej instytucje nie uznają wyników wyborów i uważają, że Łukaszenka nie posiada żadnej 
legitymacji demokratycznej. 
Rada Europejska zastosowała sankcje wobec osób odpowiedzialnych za represje i sfałszowanie wyników 
wyborów. 6 listopada Łukaszenkę umieszczono na liście urzędników objętych zakazem podróżowania i 
zamrożeniem aktywów.  
Od sierpnia 2020 r. Parlament Europejski wielokrotnie zapraszał przedstawicieli Rady Koordynacyjnej do 
dyskusji na temat sytuacji Białorusinów. Swiatłana Cichanouska spotkała się z przewodniczącym Sassolim 
21 września, kiedy to Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego zaleciła, by uznać Radę 
Koordynacyjną za „prawowity organ reprezentujący ludność domagającą się zmian demokratycznych i 
wolności na Białorusi”. 
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