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W załączeniu przedstawiamy Państwu listę kandydatów do Nagrody im. Sacharowa za
wolność myśli 2015, którzy zgodnie ze statutem Nagrody im. Sacharowa zostali zgłoszeni
przez co najmniej 40 posłów do Parlamentu Europejskiego lub przez grupę polityczną. Lista
zawiera nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym wraz z uzasadnieniami oraz
biografiami przekazanymi do Działu ds. Działań na rzecz Praw Człowieka.
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NAGRODA IM. SACHAROWA ZA WOLNOŚĆ MYŚLI 2015
Kandydaci (w porządku alfabetycznym) zgłoszeni przez grupy polityczne i poszczególnych
posłów
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Rodzaj działalności

Zgłaszające osoby lub
grupy

Edna Adan Ismail dosłownie zakasała rękawy i
zabrała się do pracy, aby podźwignąć jej
rodzimy Somaliland z rozpaczy i zgliszczy
pozostałych po długiej oraz krwawej wojnie
domowej i stworzyć wzór niezwykłego sukcesu
dla regionu Rogu Afryki. Jej wieloletnie
zaangażowanie w walkę o prawa kobiet oraz
podważanie kulturowych i stereotypowych
tradycji doprowadziło do ogromnej poprawy w
zakresie
postrzegania
roli
kobiet
we
współczesnym społeczeństwie Somalilandu.
Była pierwszą kobietą, która sprawowała urząd Grupa
Europa
ministra spraw zagranicznych w Somalilandzie. Wolności i Demokracji
Założony przez nią szpital Edna Adan Hospital Bezpośredniej
oferuje dostęp do bezpłatnej opieki medycznej,
umożliwił zmniejszenie śmiertelności matek do
jednej czwartej średniej krajowej i szkoli dużą
liczbę pracowników medycznych. Od czasu
uruchomienia jej programu edukacyjnego
dotyczącego okaleczania narządów płciowych
kobiet znacząco spadła liczba kobiet padających
ofiarą tych praktyk. Sprawowana przez nią
funkcja przewodniczącej Organizacji na rzecz
Ofiar Tortur uwydatnia jej rolę orędowniczki
moralności i praw człowieka.
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Raif Badawi to pochodzący z Arabii Saudyjskiej
bloger, pisarz i aktywista oraz twórca portalu
Free Saudi Liberals – internetowego forum
wymiany opinii na tematy polityczne i religijne.
Podobno w prowadzonym przez niego portalu
pojawiały się materiały krytykujące wysoko
postawionych
przywódców
religijnych,
natomiast sam Badawi sugerował, że Islamski
Uniwersytet Imama Muhammada ibn Sauda stał
się
gniazdem
terrorystów.
W 2012 r. został aresztowany za obrazę islamu i
postawiono mu kilka zarzutów, łącznie z
zarzutem apostazji. W 2013 r. został uznany za
winnego i skazany na siedem lat więzienia oraz
600 batów, a następnie w 2014 r. ponownie
skazany na 1 000 batów i dziesięć lat więzienia
oraz grzywnę. Pierwsze 50 batów wymierzono
mu w obecności setek ludzi 9 stycznia 2015 r.
Dalsze wykonywanie kary na razie wstrzymano
ze względu na międzynarodowe potępienie oraz
zły stan zdrowia Badawiego. W związku z
otrzymywanymi groźbami śmierci jego żona
wraz z trójką dzieci uciekła do Kanady. W
czerwcu 2015 r. sąd najwyższy podtrzymał
wyrok i Badawi nadal pozostaje w więzieniu.
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Opozycja
demokratyczna
w Wenezueli
reprezentowana
przez Mesa de la
Unidad
Democrática i
więźniów
politycznych
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Nagroda im. Sacharowa musi posiadać
określoną wartość, aby pomóc zapewnić
laureatowi nie tylko moralne wsparcie w
kontynuowaniu demokratycznej „walki”, ale
również osiągnąć szlachetne cele, za które
nagroda jest przyznawana. Nagroda ta może
służyć
jako
tarcza
chroniąca
przed
prześladowaniem. Powyższe wymogi i warunki
spełnia wniosek dotyczący organizacji Mesa de
la Unidad Democrática (Okrągły Stół Jedności
Demokratycznej)
jednoczącej
całą
demokratyczną opozycję, w tym więźniów
politycznych,
przeciwko
totalitaryzmowi
obecnego prezydenta Wenezueli – Nicolasa
Maduro. Półtora roku po demonstracjach w
Wenezueli ponad 1 700 protestujących oczekuje
na proces, więcej niż 70 nadal przebywa w
więzieniach, a co najmniej 40 osób zostało
zabitych podczas protestów, natomiast ich
zabójcy pozostają bezkarni. Politycy, tacy jak
Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma, Daniel
Ceballos, studenci i inni opozycyjni przywódcy
są arbitralnie przetrzymywani lub pozostają w
areszcie
domowym
na
podstawie
nieuzasadnionych zarzutów za korzystanie z
przysługującego im prawa do wolności słowa
oraz praw podstawowych.
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Grupa
Europejskiej
Partii
Ludowej
(Chrześcijańscy
Demokraci).
oraz
Fernando
Barandiarán
Charanzová
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Maura
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Borys
NIEMCOW

Nadia
SAWCZENKO

CM\1072952PL.doc

Borys
Niemcow
był
czołowym
przedstawicielem rosyjskiego społeczeństwa
obywatelskiego, który działał na rzecz
demokratycznej, dostatniej i pokojowej Rosji.
Ten nieustraszony bojownik o wolność i
demokrację w Rosji został zamordowany w
lutym 2015 r. na moście niedaleko murów
Kremla, kilka tygodni po rozpoczęciu prac nad
dokumentacją
dowodzącą
zaangażowania
rosyjskich sił wojskowych w wojnę na
wschodzie Ukrainy. Pomimo zastraszania i
nacisków, kontynuował swoją pracę, aby
pociągnąć Kreml do odpowiedzialności za
śmierć rosyjskich żołnierzy na Ukrainie oraz
wykazać, że ta interwencja wojskowa w
sąsiednim państwie nie jest prowadzona w imię
narodu rosyjskiego. Borys Niemcow poświęcił
swoje życie, działając na rzecz innej Rosji,
utrzymującej pokojowe stosunki z sąsiadami,
opartej na demokracji, poszanowaniu praw
człowieka i praworządności. Jako lider opozycji
i aktywista społeczeństwa obywatelskiego
działał na rzecz ujawnienia korupcji i nadużyć,
których dopuszczała się władza polityczna w
Rosji.

Porozumienie
Liberałów
i
Demokratów na rzecz
Europy

Nadia Sawczenko, obywatelka Ukrainy i była
pilotka Wojsk Lądowych Ukrainy, została
schwytana przez prorosyjskich separatystów we
wschodniej części Ukrainy w czerwcu 2014 r.
Następnie przewieziono ją do Rosji i
początkowo oskarżono o współudział w śmierci
dwóch reporterów. Zarzuty te rozszerzono w
trakcie nadal toczącego się przeciwko niej
Europejskich
postępowania sądowego. Obecnie władze Grupa
rosyjskie oskarżają ją o zabójstwo dwóch Konserwatystów
dziennikarzy. Ponadto Sawczenko jest oskarżana i Reformatorów
o nielegalne przekroczenie granicy Federacji
Rosyjskiej. W czasie pobytu w rosyjskim
więzieniu została wybrana na deputowaną do
Rady Najwyższej Ukrainy i stała się członkiem
ukraińskiej
delegacji
do
Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy. UE i Stany
Zjednoczone wzywają do jej uwolnienia, czego
władze rosyjskie do tej pory odmawiają.
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Edward
Snowden
jest
amerykańskim
informatykiem oraz byłym pracownikiem
CIA/NSA,
który
ujawnił
szczegółowe
informacje dotyczące kilku amerykańskich
programów masowej inwigilacji. Po ujawnieniu
tych informacji amerykański rząd oskarżył
Snowdena o szpiegostwo, kradzież i bezprawne
użycie mienia państwowego. Po tym, jak
odmówiono mu azylu w kilku państwach
członkowskich, obecnie przebywa w Rosji.

Edward
SNOWDEN,
Antoine
6
DELTOUR,
Stéphanie
GIBAUD

Antoine Deltour był głównym demaskatorem w
skandalu finansowym LuxLeaks dotyczącym
ujawnienia treści setek wysoce korzystnych
umów
podatkowych
między
organami
podatkowymi
Luksemburga
a
firmami
audytorskimi działającymi w imieniu swoich
międzynarodowych klientów. Luksemburskie
władze postawiły mu wiele zarzutów, w tym
zarzuty kradzieży, naruszenia tajemnicy
handlowej i bezprawnego dostępu do danych.

Konfederacyjna Grupa
Zjednoczonej Lewicy
Europejskiej
/
Nordycka
Zielona
Lewica

Stéphanie Gibaud odegrała decydującą rolę w
zgłoszeniu praktyk uchylania się od płacenia
podatków, oszustw podatkowych i prania
brudnych pieniędzy przez francuskie i
szwajcarskie spółki zależne UBS. Zwolniona z
pracy przez swojego pracodawcę za odmowę
zniszczenia zawartości obciążających plików
komputerowych, Gibaud angażuje się w
tworzenie międzynarodowej platformy dla
demaskatorów.
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Edna ADAN ISMAIL
Kandydatura zgłoszona przez Grupę Europa Wolności i Demokracji
Bezpośredniej
W każdym pokoleniu ludzkość otrzymuje dar w postaci garstki osób, które są w stanie
rzeczywiście poświęcić się dla innych i pozytywnie wpływać na dzieje ludzkości. Bez cienia
wątpliwości Edna Adan Ismail jest jedną z takich osób.
Ta urodzona w Somalilandzie działaczka wraz z wieloma rodakami dosłownie zakasała
rękawy i zabrała się do pracy, aby podźwignąć Somaliland z rozpaczy i zgliszczy pozostałych
po długiej oraz krwawej wojnie domowej i uczynić swoją ojczyznę przykładem niezwykłego
sukcesu w regionie Rogu Afryki.
Jej wieloletnie zaangażowanie w walkę o prawa kobiet oraz podważanie kulturowych i
stereotypowych tradycji kultywowanych w jej społeczeństwie doprowadziło do niezwykłej
poprawy w zakresie postrzegania roli kobiet we współczesnym społeczeństwie Somalilandu.
Nie zadowalając się długą i docenianą karierą dyplomatyczną pierwszej kobiety na
stanowisku ministra spraw zagranicznych Somalilandu, przez wiele lat pracowała na rzecz
założonego przez siebie szpitala Edna Adan Hospital w Hargeisie, nie tylko oferując dostęp
do bezpłatnej opieki medycznej kobietom z wszystkich środowisk i wszystkich narodowości z
Rogu Afryki, ale również wykorzystując ten wspaniały obiekt do szkolenia licznych
afrykańskich pracowników medycznych kolejnego pokolenia. Od otwarcia przez nią szpitala
w 2002 r. i pomimo faktu, że szpital zajmuje się przypadkami obarczonymi najwyższym
ryzykiem, śmiertelność wśród matek w szpitalu wynosi jedną czwartą średniej krajowej – w
tym czasie szczęśliwie urodziło się ponad 14 000 dzieci. Szpital prowadzi doskonały program
kształcenia położnych w regionie i osiąga niezwykłe wyniki, z powodzeniem ucząc kobiety o
bardzo poważnych szkodach wynikających z kulturowego tabu, jakim jest okaleczanie
żeńskich narządów płciowych. Od uruchomienia jej programu edukacyjnego znacząco spadła
liczba kobiet poddawanych okaleczaniu żeńskich narządów płciowych, przy proporcjonalnym
spadku w odniesieniu do trendu w pozostałej części Rogu Afryki. Dzięki niezwykłej
determinacji udaje się jej ocalić życie niezliczonej liczbie matek i noworodków oraz
pozytywnie zmieniać na lepsze życie wielu kobiet w regionie Rogu Afryki.
Ponadto nie poprzestaje na wieloletniej pracy nad promowaniem równości płci i sprawuje
również funkcję przewodniczącej Organizacji na rzecz Ofiar Tortur, co uwydatnia jej życiowe
CM\1072952PL.doc
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zaangażowanie w pełnienie roli orędowniczki moralności i praw człowieka. W związku z
powyższym pani Edna Adan Ismail w pełni zasługuje na Nagrodę im. Sacharowa za wolność
myśli 2015.
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Raif BADAWI (Arabia Saudyjska)
Kandydatura zgłoszona przez Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów
i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Urodzony 13 stycznia 1984 r. Raif (Raef) Badawi jest pochodzącym z Arabii Saudyjskiej
pisarzem i aktywistą oraz twórcą portalu internetowego Free Saudi Liberals.
W 2012 r. został aresztowany za obrazę islamu za pośrednictwem kanałów elektronicznych i
postawiony przed sądem na podstawie kilku zarzutów, łącznie z zarzutem apostazji. W 2013
r. został uznany za winnego i skazany na siedem lat więzienia oraz 600 batów, a następnie w
2014 r. ponownie skazany na 1 000 batów i dziesięć lat więzienia oraz grzywnę. Kara chłosty
miała być wymierzana przez okres 20 tygodni. Pierwsze 50 batów wymierzono mu w
obecności setek ludzi przed meczetem w Dżuddzie 9 stycznia 2015 r. Drugą serię odraczano
ponad dwanaście razy. Powód ostatniego odroczenia nie jest znany, ale w poprzednich
tygodniach karę chłosty przekładano w związku ze złym stanem zdrowia Badawiego. Badawi
choruje na nadciśnienie i jego stan zdrowia pogorszył się od czasu rozpoczęcia wymierzania
kary chłosty. Jego żona Ensaf Haidar stwierdziła, że Raif nie przeżyje kary.
W czerwcu 2015 r. sąd najwyższy Arabii Saudyjskiej podtrzymał karę 1 000 batów i
dziesięciu lat więzienia.
Raif Badawi poślubił Ensaf Haidar w 2002 r. w Arabii Saudyjskiej. Jego żona i dzieci
uzyskały azyl polityczny w Quebecu w Kanadzie w 2013 r. Raif Badawi jest ojcem trójki
dzieci – córki Najwy (urodzonej w 2003 r.), syna Terada (urodzonego w 2004 r.) i córki
Miriyam (urodzonej w 2007 r.).
Proces i wyrok
Dnia 17 czerwca 2012 r. Raif Badawi został aresztowany i w grudniu tego samego roku
oskarżony o apostazję – wyrok automatycznie skutkujący karą śmierci. Organizacja Human
Rights Watch poinformowała, że w portalu Badawiego pojawiały się materiały krytykujące
„wysoko postawionych przywódców religijnych”. Badawi sugerował również, że Islamski
Uniwersytet Imama Muhammada ibn Sauda stał się „gniazdem terrorystów”.
CM\1072952PL.doc
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Badawi został po raz pierwszy zatrzymany na podstawie zarzutów o apostazję w 2008 r., ale
zwolniono go po jednodniowym przesłuchaniu. W 2009 r. rząd zakazał mu opuszczania kraju
i zamroził jego konta bankowe. Rodzina żony Badawiego wniosła pozew o udzielenie parze
przymusowego rozwodu z powodu domniemanej apostazji Badawiego.
Po aresztowaniu w 2012 r. Badawi został uznany przez Amnesty International za więźnia
sumienia zatrzymanego „wyłącznie za pokojowe wykorzystanie prawa do wolności słowa”.
Rzecznik grupy stwierdził, że „nawet w Arabii Saudyjskiej, gdzie represje ze strony władz są
powszechne, nie do przyjęcia jest wymierzanie kary śmierci aktywiście, którego jedynym
»przestępstwem« było umożliwianie internetowej debaty społecznej”. Organizacja Human
Rights Watch wezwała rząd do wycofania zarzutów, stwierdzając, że „zarzuty wobec niego,
oparte wyłącznie na zaangażowaniu Badawiego w stworzenie forum pokojowej dyskusji o
religii i przywódcach religijnych, stanowią naruszenie prawa do wolności słowa”.
Nagrody
PEN Canada One Humanity Award 2014,
Netizen Reporterzy bez Granic 2014,
Aikenhead Award 2015 Szkockiego Stowarzyszenia Osób Świeckich (Scottish Secular
Society),
Nagroda za Odwagę, Szczyt Genewski na rzecz Praw Człowieka i Demokracji 2015,
Nagroda za Walkę o Wolność Słowa, Deutsche Welle 2015,
Honorowy Tytuł za Walkę o Wolność Słowa, Brussels University Alliance (VUB i ULB)
2015,
Nagroda Wolności Prasy 2015, Reporterzy bez Granic, Szwecja
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Raif BADAWI (Arabia Saudyjska)
Kandydat zgłoszony przez Grupę Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów
Raif Badawi jest obywatelem Arabii Saudyjskiej i blogerem prześladowanym przez państwo
za swoją działalność.
Dnia 16 czerwca 2012 r. Badawi został aresztowany za założenie portalu – Free Saudi
Liberals – który rzekomo „propagował myśl liberalną”. Następnie Badawi był sądzony w
sądzie religijnym i skazany na 600 batów oraz siedem lat więzienia za „obrazę islamu
kanałami elektronicznymi”.
Później jego kara została zwiększona do 1 000 batów i dziesięciu lat pozbawienia wolności
oraz grzywnę wynoszącą prawie 250 000 euro. Pierwszą serię 50 batów wymierzono dnia
9 stycznia 2015 r. Kolejne serie odroczono ze względu na międzynarodowe potępienie oraz
zły stan zdrowia Badawiego po otrzymaniu 50 batów.
Badawi ma 31 lat, ożenił się w 2002 roku i ma troje dzieci. Jego rodzina wystąpiła o azyl
polityczny w Kanadzie i kanadyjskie władze zaoferowały Badawiemu takie same prawa
azylu.
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Raif BADAWI – symbol światowej walki o wolność słowa
Kandydat zgłoszony przez Grupę Zielonych / Wolne Przymierze
Europejskie
Raif Badawi (urodzony w 1984 r.) jest wybitnym saudyjskim działaczem na rzecz praw
człowieka i symbolem światowej walki o wolność słowa. Jego praca jako blogera jest
symbolem walki o prawa człowieka w jednym z najbardziej represyjnych państw na świecie.
Jego nieustraszone działania na rzecz wolności słowa, dzięki którym zdobył ogromne uznanie
jako aktywista internetowy, były postrzegane jako zagrożenie przez władze saudyjskie.
Facebook, Twitter i inne media społecznościowe są niezwykle popularne w kraju, w którym
ludzie nie mogą otwarcie wyrażać swoich opinii na forum publicznym. Badawiego
aresztowano w czerwcu 2012 roku w związku z treściami publikowanymi w portalu „Saudi
Arabian Liberals”, platformie internetowej poświęconej debacie politycznej i religijnej.
W lipcu i maju 2014 r. został uznany winnym wskutek kilku zarzutów, w tym zarzutu
apostazji i obrazy islamu kanałami elektronicznymi, i skazany na 1 000 batów, dziesięć lat
pozbawienia wolności, wysoką grzywnę oraz zakaz korzystania z jakichkolwiek mediów i
podróżowania do 2034 r.
Dnia 9 stycznia 2015 r. Raifowi Badawiemu wymierzono publicznie pierwsze 50 batów –
pozostałą część kary odroczono wskutek masowych międzynarodowych protestów. Pomimo
światowego potępienia, w czerwcu 2015 r. sąd najwyższy Arabii Saudyjskiej podtrzymał
wyrok i Badawi pozostaje w więzieniu, cierpiąc na poważne dolegliwości zdrowotne.
W związku z otrzymywanymi groźbami śmierci jego żona wraz z trójką dzieci uciekła do
Kanady, gdzie przyznano im azyl polityczny.
Dnia 12 lutego 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zdecydowanie potępiającą karę
chłosty wymierzoną Badawiemu jako „okrutny i szokujący czyn władz Arabii Saudyjskiej”
i wezwał do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, ponieważ „jest więźniem
sumienia zatrzymanym i skazanym wyłącznie za korzystanie z prawa do wolności słowa”.
Przyznanie Nagrody im. Sacharowa 2015 Raifowi Badawiemu byłoby zdecydowanym
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sygnałem europejskiego wsparcia i wyrazem uznania dla pracy aktywistów i więźniów
sumienia w Arabii Saudyjskiej oraz w szerzej pojętym regionie, jak również wzmocniłoby
światowe wysiłki zmierzające do zapewnienia sprawiedliwości i wolności Raifowi
Badawiemu. Zwiększyłoby to również znaczenie polityki opartej na wartościach, w której
interesy gospodarcze i związane z bezpieczeństwem nie są wspierane kosztem praw
człowieka.
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Opozycja demokratyczna w Wenezueli reprezentowana przez Mesa de la
Unidad Democrática i więźniów politycznych
Kandydat zgłoszony przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci)
Nagroda im. Sacharowa musi posiadać określoną wartość, aby pomóc zapewnić laureatowi
nie tylko moralne wsparcie lub zachętę do kontynuowania demokratycznej „walki”, ale
również osiągnąć szlachetne cele, za które nagroda jest przyznawana. Ponadto może służyć
jako tarcza ochronna przeciwko prześladowaniom, które laureaci często opisują i których
niestety często doświadczają. Wszystkie te wymogi i warunki spełnia wniosek dotyczący
organizacji Mesa de la Unidad Democrática (Okrągły Stół Jedności Demokratycznej)
jednoczącej całą demokratyczną opozycję, w tym więźniów politycznych, przeciwko
totalitaryzmowi obecnego prezydenta Wenezueli – Nicolasa Maduro.
Dlatego chcielibyśmy zgłosić kandydaturę „Opozycji demokratycznej w Wenezueli
reprezentowanej przez Mesa de la Unidad Democrática i więźniów politycznych” do
Nagrody im. Sacharowa 2015. Kandydat spełnia trzy główne cele: możliwość,
reprezentowanie bronionych globalnych wartości i skuteczność przyznania nagrody.
Półtora roku po demonstracjach, które miały miejsce w Wenezueli, ponad 1 700
protestujących oczekuje na proces, więcej niż 70 przebywa w więzieniach, a co najmniej 40
osób zostało zabitych podczas protestów, natomiast ich zabójcy pozostają bezkarni.
Demokratyczne państwo nie może uznawać politycznej opozycji za niezgodną z prawem i
musi gwarantować udział wszystkich sektorów w politycznym życiu państwa. Politycy, tacy
jak Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, studenci i inni opozycyjni
przywódcy są arbitralnie przetrzymywani lub pozostają w areszcie domowym na podstawie
nieuzasadnionych zarzutów za korzystanie z przysługującego im prawa do wolności słowa
oraz praw podstawowych, jak stwierdziło kilka organów ONZ i organizacji
międzynarodowych.
Parlament Europejski wielokrotnie popierał znaczną większością głosów na sesjach
plenarnych rezolucje dotyczące sytuacji w Wenezueli oraz prześladowania demokratycznej
opozycji. Przedkładając niniejszy wniosek, chcielibyśmy uzyskać takie samo wsparcie od
grup, aby wyrazić zdecydowane poparcie dla walki o demokrację w Wenezueli. W związku z
tym niniejsza kandydatura, która nie powinna rodzić żadnych antypatii lub sprzeciwu ze
strony innych grup politycznych tego Parlamentu, może przyczynić się do triumfu demokracji
oraz poszanowania praw człowieka w Wenezueli, gdzie większość społeczeństwa doświadcza
niemożliwych do zniesienia cierpień.
* Mesa de la Unidad Democrática
Jest to koalicja partii politycznych, która skupia całą pokojową i demokratyczną opozycję
polityczną wobec rządzących zwolenników chawizmu. Obejmuje szerokie spektrum od
najaktywniejszych partii lewicowych do partii centroprawicowych.
Wśród jej podstawowych propozycji programowych znajdują się: wzmocnienie
wenezuelskiego systemu demokratycznego, zagwarantowanie praw człowieka, umocnienie
suwerenności narodowej, zbudowanie produktywnego, sprawiedliwego i wolnego
społeczeństwa i osiągnięcie najwyższego poziomu dobrobytu dla obywateli, a wszystko to w
oparciu o skrupulatne przestrzeganie nakazów konstytucji Wenezueli.
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Borys NIEMCOW
Kandydat zgłoszony przez Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów
na rzecz Europy
Borys Niemcow, kandydat do Nagrody im. Sacharowa 2015, był czołowym przedstawicielem
rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, który działał na rzecz demokratycznej, dostatniej
i pokojowej Rosji.
Ten nieustraszony bojownik o wolność i demokrację w Rosji został zamordowany w lutym
2015 r. na moście niedaleko murów Kremla, kilka tygodni po rozpoczęciu prac nad
dokumentacją dowodzącą zaangażowania rosyjskich sił wojskowych w wojnę we wschodniej
Ukrainie. Pomimo zastraszania i nacisków kontynuował swoją pracę, aby pociągnąć Kreml
do odpowiedzialności za śmierć rosyjskich żołnierzy na Ukrainie oraz wykazać, że ta
interwencja wojskowa w sąsiednim państwie nie jest prowadzona w imię narodu rosyjskiego.
Całe życie Borysa Niemcowa przekonuje nas, że zasługuje na tę nagrodę: poświęcił je,
działając na rzecz innej Rosji – Rosji utrzymującej pokojowe stosunki z sąsiadami, opartej na
demokracji, poszanowaniu praw człowieka i praworządności. Jako lider opozycji i aktywista
społeczeństwa obywatelskiego działał na rzecz ujawnienia korupcji i nadużyć władzy
politycznej w Rosji, między innymi przedstawiając sprawozdanie na temat korupcji
powiązanej z Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi. Pod koniec lat 90. XX wieku Borys
Niemcow skoncentrował się na reformowaniu rosyjskiej gospodarki jako członek rządu
federalnego.
W związku z powyższym wnioskujemy o przyznanie Nagrody im. Sacharowa 2015 Borysowi
Niemcowowi. Nagroda powinna zostać przekazana Fundacji im. Borysa Niemcowa,
założonej niedawno przez jego córkę Żannę w celu wspierania rosyjskiego społeczeństwa
obywatelskiego i jego walki o pokojową, wolną i demokratyczną Rosję.
Uważamy, że jest to odpowiedni moment, aby poprzez Nagrodę im. Sacharowa wyrazić
poparcie dla osoby, która poświęciła życie walce o inną, demokratyczną Rosję, oraz że środki
przyznawane w ramach nagrody powinny zostać przekazane fundacji działającej na rzecz
utrzymania spuścizny po Borysie Niemcowie.
Dzięki waszej pomocy i waszemu poparciu możemy wysłać ten ważny sygnał wsparcia
Rosjanom oraz naszym obywatelom.
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Nadia SAWCZENKO (Ukraina)
Kandydat zgłoszony przez Grupę Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów
Urodzona w 1981 r. Nadia Sawczenko, obywatelka Ukrainy i była pilotka Wojsk Lądowych
Ukrainy, została schwytana przez prorosyjskich separatystów we wschodniej części Ukrainy
w czerwcu 2014 r. Następnie przewieziono ją do Rosji.
Sawczenko była początkowo oskarżona o współudział w śmierci dwóch reporterów. Zarzuty
te rozszerzono w trakcie nadal toczącego się przeciwko niej postępowania sądowego. Obecnie
władze rosyjskie oskarżają ją o zabójstwo dwóch dziennikarzy. Ponadto Sawczenko jest
oskarżana o nielegalne przekroczenie granicy Federacji Rosyjskiej.
W czasie pobytu w rosyjskim więzieniu została wybrana na deputowaną do Rady Najwyższej
Ukrainy i stała się członkiem ukraińskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wzywały do jej uwolnienia, czego władze
rosyjskie do tej pory odmawiają.
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Edward SNOWDEN, Antoine DELTOUR i Stéphanie GIBAUD
Kandydatura zgłoszona przez Konfederacyjną Grupę Zjednoczonej Lewicy
Europejskiej / Nordycką Zieloną Lewicę
Edward Snowden jest amerykańskim informatykiem oraz byłym pracownikiem CIA/NSA,
który ujawnił szczegółowe informacje dotyczące kilku amerykańskich programów masowej
inwigilacji. W 2013 r. Snowden opublikował tajne informacje dotyczące monitorowania
rozmów telefonicznych oraz zakrojonych na szeroką skalę internetowych systemów
podsłuchu w ramach programów monitorowania PRISM i XKeyscore. Po ujawnieniu tych
informacji amerykański rząd oskarżył Edwarda Snowdena o szpiegostwo, kradzież i
bezprawne użycie mienia państwowego. Po tym, jak odmówiono mu azylu w kilku państwach
członkowskich, Edward Snowden obecnie przebywa w Rosji.
Antoine Deltour był głównym demaskatorem w skandalu finansowym „LuxLeaks”
dotyczącym ujawnienia treści setek wysoce korzystnych umów podatkowych między
organami podatkowymi Luksemburga a firmami audytorskimi działającymi w imieniu swoich
międzynarodowych klientów. Pan Deltour przekazał francuskiemu dziennikarzowi
Edouardowi Perrinowi dokumenty, które Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarstwa
Śledczego (ICIJ) wykorzystało później w swoich doniesieniach. W grudniu 2014 r.
luksemburskie władze postawiły mu wiele zarzutów, w tym zarzuty kradzieży, naruszenia
tajemnicy handlowej i bezprawnego dostępu do danych.
Stéphanie Gibaud odegrała decydującą rolę w zgłoszeniu praktyk uchylania się od płacenia
podatków, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy przez francuskie i szwajcarskie
spółki zależne UBS. Zwolniona z pracy przez swojego pracodawcę za odmowę zniszczenia
zawartości obciążających plików komputerowych, pani Gibaud angażuje się w tworzenie
międzynarodowej platformy dla demaskatorów.
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