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Počas posledných osemnástich rokov, od roku 1988, udeľoval Európsky parlament Sacharovovu cenu 
za slobodu myslenia ľuďom alebo organizáciám, ktoré vo svojich krajinách po celom svete významným 
spôsobom prispeli k boju za ľudské práva.

Veľmi rýchlo sa zvyšuje všeobecné uznanie Sacharovovej ceny a vďaka tomu možno v oblasti ľudských práv 
vo svete počuť hlas Európskeho parlamentu. Pre nás všetkých je veľkou cťou počuť, že niektorí sa vyslovujú 
o tejto cene ako o “mladšom súrodencovi“ Nobelovej ceny za mier. Ku kladnému vnímaniu Sacharovovej 
ceny  tiež prispieva aktívna sieť jej laureátov.

V roku 2006 je Sacharovova cena udelená pánovi Alexandrovi Milinkievičovi, vodcovi demokratickej 
opozície v Bielorusku. Pán Milinkievič svojimi osobnými vlastnosťami a činnosťou stelesňuje naše základné 
hodnoty: demokraciu, slobodu, právny štát a slobodu prejavu. 

Európsky parlament opakovane vyjadril svoje znepokojenie nad znehodnocovaním demokracie, právneho 
štátu a ľudských práv v Bielorusku a osobitne práva na slobodu zhromažďovania, slobodu prejavu a myslenia 
ako základných ľudských potrieb. Náš Parlament tiež vyjadril nádej, že Bielorusko zaujme svoje oprávnené 
miesto medzi európskymi demokraciami a stane sa spoľahlivým partnerom v európskej politike susedstva.

V roku 2004 obsadilo popredné miesto medzi laureátmi ceny Bieloruské združenie novinárov za svoje 
mimoriadne nasadenie v záujme slobody prejavu a podpory nezávislého novinárstva v Bielorusku. Odvtedy 
nám medziparlamentná delegácia Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom umožnila viac rozvinúť 
vzťahy s touto krajinou. Jej členovia v posledných dvoch rokoch aktívne pracovali na zlepšení situácie v 
Bielorusku, tejto veľmi významnej krajine na východných hraniciach Európskej únie. V roku 2006 som mal 
dvakrát možnosť osobne sa stretnúť s pánom Milinkievičom.

Rozvoj bližších vzťahov bude závisieť od ochoty krajiny prijať európske normy demokracie a ľudských práv 
a dodržiavať svoje medzinárodné záväzky v tejto oblasti. Budeme sa tešiť najmä zo skončenia prenasledovania 
členov opozície, študentov a novinárov. Slobodné a čestné voľby, pluralizmus, silná občianska spoločnosť a 
slobodné médiá predstavujú pre nás nevyhnutné podmienky európskej budúcnosti.

Nenásilná opozícia k autorite, dodržiavanie právnych predpisov a medzinárodných dohôd, ako aj 
odmietnutie cenzúry – toto sú metódy a ciele, ktoré inšpirovali Andreja Sacharova a povzbudzujú nás 
všetkých v Európskom parlamente. Náš tohtoročný laureát tieto metódy a ciele zosobňuje. V mene  
Európskeho parlamentu prajem pánovi Milinkievičovi mnoho odvahy pokračovať vo svojom boji za slobodu  
a demokraciu v Bielorusku.

Fotografie:	 Fotoslužba Európskeho parlamentu
Fotografie	od: Wei Ťing-šeng: Shanshan Wei-Blank
 Leyla Zana: Copyright SIPA PRESS
 Salima Ghezali: © Jacques Torregano/L’E.d.J.
 Ibrahim Rugova: LDK
 Xanana Gusmão: Reuters Pool
 ¡BASTA YA!: El País
 Kamwenho: poskytla LUSA
 Nurit Peled-Elhahan: poskytol Avraham Elhanan
 Izzat Ghazzawi: Tore Kjeilen/LexicOrient
 Kofi Annan: UN/DPI Photo
 Bieloruská asociácia novinárov: BAJ Logo
 Ženy v bielom: AP
 Hauwa Ibrahim: AP
 Reportéri bez hraníc: AP

Josep BORRELL FONTELLES 
Predseda Európskeho parlamentu
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Andrej Sacharov – ten, po kom je ocenenie nazvané 

Európsky parlament udeľuje od roku 1988 každoročne Cenu Andreja 
Sacharova za slobodu myslenia, ktorej držiteľmi sú v duchu Andreja 
Sacharova osobnosti alebo organizácie zasadzujúce sa za ochranu 
ľudských práv a základných slobôd a boj proti útlaku a nespravodlivosti.

Andrej Sacharov (1921-1989), renomovaný fyzik, člen Akadémie vied, 
disident a držiteľ Nobelovej ceny za mier z roku 1975, poslal zo svojho 
exilu v Gorkom posolstvo Európskemu parlamentu, v ktorom dojato 
vyjadril svoju radosť nad tým, že Európsky parlament má v úmysle 
udeľovať „cenu za slobodu myslenia“ nazvanú podľa neho. Právom to 
považoval za povzbudenie všetkých, ktorí sa upísali boju za dodržiavanie 
ľudských práv.

Jeho životná dráha od atómového vedca až po disidenta ukazuje, že sa 
vo svojej krajine zasadzoval nielen za oslobodenie inak zmýšľajúcich ľudí, 
ale že sa zaoberal aj problematikou vzťahu vedy a spoločnosti, mierovej 
koexistencie a duševnej slobody. Sacharov stelesňuje v celosvetovom 
meradle boj proti porušovaniu základných práv. Jeho odpor nemohli 
zlomiť ani veľké hrozby, ani vyhnanie do exilu.

Doterajší nositelia Ceny Andreja Sacharova rovnako ako on potvrdzujú, 
koľko odvahy, trpezlivosti a vnútornej sily vyžaduje ochrana ľudských práv  
a vymáhanie ich univerzálnej platnosti. Takmer vždy bol ich boj za ľudskú 
dôstojnosť spojený s veľkými obeťami - nezriedka s prenasledovaním, 
stratou osobnej slobody alebo vyhnaním z vlasti.

Sacharovovu cenu udeľuje Európsky parlament za mimoriadne skutky, 
ktoré sú v duchu slobody myslenia a slova zamerané proti netolerancii, 
fanatizmu a nenávisti. Udeľovaním tejto ceny vyjadruje presvedčenie, 
že k základným právam na slobodu patrí nielen právo na život a 
nedotknuteľnosť, ale aj sloboda myslenia a sloboda tlače. Táto sloboda 
je jednou z najväčších záštít proti útlaku a meradlom posúdenia demokracie  
a otvorenosti spoločnosti. 

Článok 19 Medzinárodného paktu Organizácie spojených národov o 
občianskych a politických právach z dňa 16. decembra 1966 zakotvil 
právo na neobmedzenú slobodu myslenia a na slobodné vyjadrovanie 
názorov. Toto právo zahŕňa „slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať 
akékoľvek informácie a myšlienky, bez ohľadu na hranice štátov, ústne, 
písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia alebo akýmikoľvek inými 
prostriedkami podľa vlastnej voľby (…)“, a odráža ducha, ktorý primäl 
Európsky parlament k zavedeniu Ceny Andreja Sacharova.

Európsky parlament udeľuje cenu za zásluhy v boji za ľudské práva, ktorá 
je spojená s odmenou 50.000 eur v rámci slávnostného zasadnutia v 
Štrasburgu, ktoré sa koná okolo 10. decembra, teda v deň, keď bola v 
roku 1948 podpísaná Všeobecná deklarácia ľudských práv Organizácie 
spojených národov.

Ľudské práva v Európskom parlamente

Európska únia je založená na princípoch slobody, demokracie, 
dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a princípoch právneho 
štátu. Tieto princípy sú spoločné pre všetky členské krajiny a sú zakotvené 
v Zmluve o Európskej únii. Európska únia ctí základné práva zakotvené v 
Európskom dohovore o ľudských právach, ktorú v Ríme v roku 1950 pod 
záštitou Rady Európy podpísali všetky štáty súčasnej EÚ. Dohovor je pre 
Európsku úniu a jej členské štáty popri Všeobecnej deklarácii ľudských 
práv OSN a jej nasledujúcich paktoch, rovnako ako Charta základných 
práv Európskej únie, najdôležitejším dokumentom, na ktorý sa odvoláva 
pri prerokúvaní otázok medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. 

Zmluva o EÚ podrobne stanovuje, že práva členského štátu EÚ, ktorý sa 
previnil tým, že závažne a trvalo porušoval zásady, môžu byť pozastavené 
a že každé nové členstvo je bezvýhradne podmienené dodržiavaním 
týchto zásad. Vo vzťahu k tretím krajinám Zmluva definuje rozvoj a 
posilnenie demokracie a právneho štátu, ako aj dodržiavanie ľudských 
práv a základných slobôd ako jeden z najdôležitejších cieľov spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky a politiky rozvojovej spolupráce.

Tento cieľ bol stanovený najmä vďaka tlaku Európskeho parlamentu, 
ktorý sa okrem iného prostredníctvom výziev občanov a všestranných 
aktivít mimovládnych organizácií odvážil čoraz viac uprednostňovať 
ľudské práva.  

Približne v rovnakom období, keď Rada ministrov vydáva výročnú správu 
EÚ o dodržiavaní ľudských práv, pripravuje Výbor pre zahraničné veci pre 
rozpravu na plenárnej schôdzi výročnú správu o dodržiavaní ľudských 

práv vo svete a o politike EÚ v oblasti ľudských práv v zahraničných 
vzťahoch. Podvýbor pre ľudské práva, ktorý znovu začal pracovať na 
začiatku 6. legislatívneho obdobia, je orgánom EP pre jednorazové 
parlamentné iniciatívy a je stálym fórom pre diskusie s ochrancami 
ľudských práv o stave dodržiavania ľudských práv a demokracie v tretích 
krajinách.  Okrem toho Výbor pre rozvoj organizuje pravidelné schôdze 
zaoberajúce sa otázkami ľudských práv v krajinách AKT alebo špeciálnymi 
témami (témy ako napr. detskí vojaci či detskí otroci), na ktorých sa 
zúčastňujú nielen mimovládne organizácie na ochranu ľudských práv, 
ale aj zástupcovia príslušných vlád. 

Mesačné plenárne rozpravy o naliehavých otázkach sa zaoberajú 
porušovaním ľudských práv v tretích krajinách, najmä konkrétnymi 
prípadmi, pričom sú príslušné vlády vyzvané konať.

Z reakcií vlád možno usudzovať, že im kritika Európskeho parlamentu 
nie je ľahostajná. Niekedy majú uznesenia okamžitú účinnosť a často sú 
základom demaršov Rady ministrov.  

V prípade vážneho porušovania ľudských práv a demokratických zásad 
môže Parlament na základe svojich legislatívnych právomocí odoprieť svoj 
súhlas pri uzatváraní dôležitých dohôd s tretími krajinami. V dôsledku toho 
vyžaduje prísne dodržiavanie klauzúl o ľudských právach, ktoré dohody 
obsahujú a ktoré v krajnom prípade umožňujú vypovedanie zmluvy. 
Parlament posilňuje svoju úlohu prostredníctvom prijímania politických 
rozhodnutí v rámci postupu súhlasu, uskutočňovania vypočutí zástupcov 
občianskej spoločnosti z tretích krajín, vysielania ad-hoc delegácií na účel 
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posúdenia dodržiavania ľudských práv priamo na mieste a v neposlednom 
rade aj prostredníctvom parlamentného politického dialógu, na ktorom 
sa zúčastňujú predovšetkým medziparlamentné delegácie EP. Na svojich 
pravidelných stretnutiach s poslancami z partnerských krajín delegácia 
EP často diskutuje o konkrétnych prípadoch, čo vedie k pozitívnym 
výsledkom. 

Najdôležitejším politickým fórom na dialóg medzi EP a poslancami z 
afrických, karibských a tichomorských oblastí je zmiešané parlamentné 
zhromaždenie EÚ-AKT. Parlamentné zhromaždenie EÚ-Stredomorie 
ponúka nové možnosti na štruktúrovaný dialóg s krajinami Stredomoria 
o ľudských právach a otázkach demokratizácie.

Európsky parlament tiež podrobne sleduje prácu Rady OSN pre ľudské 
práva, ktorá bola vytvorená v júni 2006. Zároveň prispel rozhodujúcou 
mierou k prijatiu otázok ľudských práv do európskej agendy. Venuje sa 
množstvu špecifických iniciatív, okrem iného iniciatívam na zabránenie 
mučenia, ochranu menšín, predchádzanie konfliktov, podporu práv žien 
a práv detí, ochranu aktivistov činných v boji za ľudské práva, na ochranu 
domorodého obyvateľstva a ochranu postihnutých osôb. 

EP aktívne podporoval aj kampaň za moratórium OSN na vykonávanie 
trestu smrti a svetový kongres národných a medzinárodných parlamentov 
proti trestu smrti, založenie Medzinárodného trestného tribunálu pre 
vojnových zločincov, vytvorenie Európskeho monitorovacieho centra 
pre rasizmus a xenofóbiu, či kampaň EÚ za boj proti násiliu páchanom 
na ženách. Ďalším príspevkom EP k posilneniu demokracie v tretích 
krajinách je účasť pozorovateľov na voľbách.

V rámci rozpočtovej právomoci sa Európskemu parlamentu podarilo 
významne zvýšiť rozpočtové prostriedky na programy podporujúce 
demokraciu a ľudské práva. Na základe iniciatívy EP bola na tento 
účel vytvorená samostatná kapitola v rozpočte - Európska iniciatíva 
pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) - ktorej prostriedky využíva 32 
krajín na široké spektrum projektov v niekoľkých hlavných oblastiach: 
podpora demokracie, zásad právneho štátu a zodpovedného riadenia 

štátu, zrušenie trestu smrti, boj proti mučeniu a beztrestnosti a podpora 
medzinárodných trestných súdov a Medzinárodného trestného tribunálu, 
boj proti rasizmu a xenofóbii a diskriminácii menšín, ako aj ochrana práv 
domorodého obyvateľstva. V roku 2006 Európsky parlament úspešne 
bojoval za udržanie samostatných nástrojov na financovanie takýchto 
aktivít.

Európsky parlament kladie mimoriadny význam najmä na podporu 
hospodárskych a sociálnych práv občanov EÚ, opatrenia proti 
rasizmu, náboženskej neznášanlivosti a xenofóbii, ako aj na správne 
zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl a osobami dochádzajúcimi do 
zamestnania. Dodržiavaním základných práv sa zaoberá Výbor pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Ak majú občania EÚ 
pocit, že boli porušené ich základné práva, môžu sa v rámci Európskeho 
parlamentu obrátiť na Európskeho ombudsmana a na Výbor pre petície. 
Ombudsman sa zaoberá sťažnosťami na činnosť orgánov EÚ, Výbor pre 
petície petíciami o porušení zmlúv zo strany členských štátov, ktoré často 
na základe postupu o porušení zmluvy museli zmeniť svoje zákony, aby 
sa prispôsobili právnym predpisom Spoločenstva.
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1988 NELSON ROLIHLAHLA MANDELA a ANATOLIJ MARČENKO (in memoriam) 10

1989 ALEXANDER DUBČEK 11

1990 AUN SCHAN SU ŤIJ 11

1991 ADEM DEMAÇI 12

1992 LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO 12

1993 OSLOBODJENJE 13

1994 TASLIMA NASRIN 13

1995 LEYLA ZANA 14

1996 WEI ŤING-ŠENG 14

1997 SALIMA GHEZALI 15

1998 IBRAHIM RUGOVA 15

1999 XANANA GUSMÃO 16

2000 ¡BASTA YA! 16

2001 IZZAT GHAZZAWI a NURIT PELED-ELHANAN a DOM ZACARIAS KAMWENHO 17

2002 OSWALDO JOSÉ PAYÁ SARDIÑAS 18

2003 GENERÁLNY TAJOMNÍK OSN KOFI ANNAN a VŠETCI SPOLUPRACOVNÍCI OSN 19

2004 BIELORUSKÁ ASOCIÁCIA NOVINÁROV 19

2005 ŽENY V BIELOM, HAUWA IBRAHIM a REPORTÉRI BEZ HRANÍC 20

2006 ALEXANDER MILINKIEVIČ 08
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Alexander Milinkievič

Bol vybratý za spoločného kandidáta Zjednotenej demokratickej opozície 
v októbri 2005 a počas celej prezidentskej kampane pred voľbami 
19. marca 2006 sa mu darilo udržať pohromade bieloruskú opozíciu a 
vytvoriť spoločný front proti Alexandrovi Lukašenkovi.

Narodil sa v roku 1947 v meste Hrodna v Bielorusku v rodine zanietených 
bojovníkov za slobodu a v roku 1969 ukončil s vyznamenaním štúdium 
na katedre fyziky a matematiky Pedagogického inštitútu v Hrodne.

Po skončení postgraduálneho štúdia na Inštitúte fyziky Akadémie 
vied Bieloruska v roku 1972 pracoval ako výskumný asistent a v rokoch 
1980 – 1984 sa stal vedúcim katedry fyziky na Univerzite v Setife 
v Alžírsku. V rokoch 1978 – 1980 a 1984 – 1990 pracoval ako docent na 
Štátnej univerzite v Hrodne. 

V rokoch 1990 – 1996 bol A. Milinkievič zástupcom primátora 
mesta Hrodna. Začal sa aktívne angažovať v celonárodnej politike 
a v prezidentských voľbách v roku 2001 viedol prezidentskú kampaň 
Siamiona Domasa, protikandidáta prezidenta Lukašenka.

O päť rokov neskôr, napriek rastúcim represiám bieloruských štátnych 
úradov pred prezidentskými voľbami v marci 2006, požadoval Milinkievič 
skutočnú demokratickú budúcnosť pre Bielorusko a bol reálnou 
alternatívou voči autoritárstvu A. Lukašenka. 

Získal vyše 100 000 podpisov a stal sa oficiálnym prezidentským 
kandidátom Zjednotenej demokratickej opozície Bieloruska. Jeho 
diplomatické spôsoby pri rokovaní a rozvážne vystupovanie na verejnosti 
mu pomohli získať pre svoj zápas silnú medzinárodnú podporu. Výsledky 
volieb boli hodnotené v Európskej únii ako neslobodné, neregulárne 

a navyše vystavené podvodom. A. Milinkievič získal oficiálne 6 % hlasov, 
no neoficiálne správy hovoria, že jeho podpora medzi ľuďmi bola 
omnoho vyššia.

V januári 2006 bol A. Milinkievič pozvaný do Európskeho parlamentu, 
kde sa zúčastnil bilaterálneho stretnutia s predsedom EP J. Borrellom 
Fontellesom. Okrem toho sa zúčastnil schôdze Výboru EP pre zahraničné 
veci v Bruseli a diskusií o politickom programe Zjednotenej demokratickej 
opozície.  

Situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku sa po voľbách v marci 2006 
zhoršila. Úrady schválili zákon postihujúci každé správanie považované 
za kritické voči štátu. Stále pokračuje umlčiavanie a väznenie novinárov, 
aktivistov a ďalších kritikov, ktorých považuje súčasný režim za 
nepohodlných.

Alexander Milinkievič bol oficiálnym hosťom predsedu Európskeho 
parlamentu Josepa Borrella Fontellesa na plenárnej schôdzi v Štrasburgu 
v apríli 2006. Počas tejto návštevy, ktorá sa uskutočnila hneď po voľbe 
prezidenta v Bielorusku, mal A. Milinkievič prejav na spoločnej schôdzi 
Výboru pre zahraničné veci a Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom, 
zúčastnil sa rozhovorov s predsedom Borrellom, s vedením všetkých 
politických skupín Európskeho parlamentu, s komisárkou Benitou 
Ferrero-Waldnerovou, s vysokým splnomocnencom Javierom Solanom 
a počas hlasovania v pléne o uznesení o Bielorusku ho celá poslanecká 
snemovňa uvítala veľkým potleskom. 

V apríli 2006 bol A. Milinkievič spolu s ďalšími predstaviteľmi opozície 
uväznený na 15 dní za účasť na „nepovolenom zhromaždení“ - pokojnej 
demonštrácii v Minsku pri príležitosti 20. výročia černobyľskej katastrofy. 
Počas leta 2006 bolo niekoľko aktivistov a politikov odsúdených na 
odňatie slobody na dobu do päť a pol roka. Okrem samotných aktivistov 
to poznačilo aj ich rodiny. 

Alexander Milinkievič je napriek tomuto nátlaku odhodlaný pokračovať 
v boji za demokratickú budúcnosť svojej krajiny a za prinavrátenie 
základných práv bieloruskému ľudu, hoci politické ovzdušie v krajine je 
čoraz ťažšie. 

Európsky parlament udelením Ceny Andreja Sacharova vzdáva hold jeho 
úsiliu a vyjadruje pevné odhodlanie pomôcť Bielorusku na jeho ceste 
k demokracii a k plnoprávnej účasti na živote slobodnej a jednotnej 
Európy.

Alexander	Milinkievič	je	vodcom	demokratickej	opozície	v	Bielorusku.
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Nelson Rolihlahla Mandela sa narodil v roku 1918 v 
Umtate v Juhoafrickej republike a v roku 1994 bol v prvých 
slobodných voľbách zvolený za prezidenta a predsedu 
vlády Juhoafrickej republiky. Väčšinu svojho života strávil 
vo väzení. Pre svojich krajanov a svetovú verejnosť bol ako 
vodca Afrického národného Kongresu (ANC) symbolom 
boja černošského obyvateľstva proti ponižujúcemu 
apartheidu. Pri udeľovaní ceny v roku 1988 bol Mandela 
ešte v domácom väzení.
Po júni 1999, keď sa z verejného života stiahol do 
ústrania, sa aj naďalej angažoval za svoje ideály a hodnoty 
prostredníctvom ním založených zariadení na pomoc 
chudobným - Nadácie Nelsona Mandelu a Detského fondu 
Nelsona Mandelu.

Vo svojom príhovore počas plenárneho zasadnutia 
parlamentu pri príležitosti 10. výročia nastolenia demokracie 
v Juhoafrickej republike Nelson Mandela vyhlásil: „Pri našej 
snahe vytvoriť a uskutočňovať nerasistickú, integratívnu 
demokraciu sme sa okrem iného nechali viesť zásadou, že vo 
všetkých skupinách obyvateľstva a vo všetkých sociálnych 
vrstvách sú dobrí muži a ženy, a že títo Juhoafričania sa 
zjednotia v otvorenej a slobodnej spoločnosti a spoločne 
a prostredníctvom vzájomnej spolupráce budú vytvárať 
spoločné bohatstvo. Historicky znepriatelené strany sa 
dohodli na mierovom prechode od apartheidu k demokracii 
práve preto, že sme boli pripravení akceptovať schopnosť 
druhého byť dobrým.“

Nelson Rolihlahla Mandela

Anatolij Marčenko (1938-1986), jeden z najznámejších 
disidentov bývalého Sovietskeho zväzu, zomrel v decembri 
1986 po viac ako dvadsaťročnom väzení v Čistopole na 
následky hladovky. Bol členom skupiny, ktorá vznikla v 
roku 1975 a ktorá si za cieľ stanovila dodržiavanie záverov 
Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, najmä 
ustanovení týkajúcich sa ľudskej dimenzie.
Odhalil pravdu o sovietskych pracovných táboroch a 
väzeniach, čo mu prinieslo odsúdenie za protisovietsku 
agitáciu a propagandu. 
„Jediná možnosť, ako bojovať proti vláde zla a nezákonnosti 
je, podľa môjho názoru, spoznať pravdu“.

Anatolij Marčenko

Európsky parlament vyznamenal v roku 1989 Alexandra 
Dubčeka (1921-1992) ako iniciátora obnovy a povstania 
v bývalom východnom bloku a ako vplyvnú postavu 
reformného hnutia, ktoré je známe pod názvom „Pražská 
jar“. 
Jeho cieľ, „socializmus s ľudskou tvárou”, skončil inváziou 
obrnených vozidiel štátov Varšavskej zmluvy 21. augusta 
1968. Alexander Dubček bol obvinený zo zrady, zbavený 
všetkých funkcií a vylúčený z KSČ. Až do roku 1985 pracoval 
ako robotník. V roku 1988 sa vrátil do aktívneho politického 
života, kde sa angažoval v hnutí za občianske práva.

Po revolúcii v ČSSR sa stal predsedom federálneho 
zhromaždenia Československej socialistickej republiky. V 
prejave pri príležitosti udelenia ceny ho Andrej Sacharov 
nazval jedným z nositeľov nádeje aj pre sovietskych 
disidentov v ich dlhoročnom boji za „glasnosť“ a Dubček 
vyjadril želanie, aby „prostredníctvom Pražskej jari v roku 
1990 a v ďalších rokoch zaznela veľká Symfónia spoločného 
európskeho ducha“.

Alexander Dubček

Aun Schan Su Ťij
Držiteľka Nobelovej ceny za mier a opozičná politička Aun 
Schan Su Ťij, narodená v roku 1947 v Barme, získala cenu 
Andreja Sacharova v roku 1990. 
V auguste 1988 potlačila armáda celoštátny generálny štrajk 
proti vtedajšej vláde Barmy a zároveň štrajk za demokraciu, 
a prevzala moc. Aun Schan Su Ťij sa vrátila do Barmy, aby 
sa postavila na čelo demokratizačného hnutia. V roku 
1989 vojenská diktatúra tieto snahy krvavo potlačila a na 
stovku členov Národnej ligy za demokraciu (NLD), ako aj  
jej zakladateľku Su Ťij, uvalila domáce väzenie.  
Aj napriek volebnému víťazstvu NLD v slobodných 
parlamentných voľbách v roku 1990 zostala vojenská 
diktatúra vďaka stannému právu pri moci. Aun Schan Su 
Ťij odmietla odísť do exilu a v júli 1995 bola prvýkrát po 
šiestich rokoch prepustená na slobodu.
S plným presvedčením uviedla, že „aj pod útlakom štátnej 
mašinérie vyjde odvaha vždy na povrch, pretože strach nie 
je prirodzeným stavom civilizovaného ľudstva“.

30. mája 2003 bola Aun Schan Su Ťij spolu s ďalšími 19 
členmi NLD opäť zatknutá a držaná v domácom väzení, 
odrezaná od akéhokoľvek kontaktu so svojou rodinou, 
priateľmi a politickými spoločníkmi. 
V októbri 2004 sprísnila EÚ sankcie voči Barme, po tom, čo 
vojenský režim tejto krajiny nesplnil požiadavky EÚ, ktoré sa 
týkali o.i. prepustenia Aun Schan Su Ťij a ukončenia útlaku 
Národnej demokratickej ligy.
Dodnes bojuje Aun Schan Su Ťij vo svojej krajine za národný 
dialóg, nenásilie, demokraciu a dodržiavanie ľudských práv.
Aun Schan Su Ťij dovŕšila 19. júna 2006 vek 61 rokov. V roku 
2006 bola oficiálne prepustená z domáceho väzenia. 
V skutočnosti však stále existujú obmedzenia jej slobody 
pohybu a prejavu.
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Parlament udelil svoju cenu za ľudské práva v roku 1991 
Ademovi Demaçimu, Kosovčanovi narodenému v roku 
1936 v Prištine. Vzdal tým hold mužovi, ktorý strávil veľkú 
časť svojho života (1958-1990) vo väzení za to, že písaným 
a hovoreným slovom bojoval za základné práva Albáncov 
v Kosove. 
Väzenie však Demaçiho nedokázalo umlčať a naďalej 
zverejňoval horkú pravdu o srbskom útlaku proti dvom 
miliónom Albáncov v Kosove.
„Sloboda prejavu je prvým, rozhodujúcim krokom smerom 
k demokracii. Bez slobody prejavu neexistuje dialóg, bez 
dialógu nemožno zistiť pravdu a bez pravdy nie je možný 
pokrok.“

Adem Demaçi po prepustení prevzal vedenie Rady na 
obranu ľudských práv a slobôd.  V rokoch 1998 až 1999, 
v čase srbskej ofenzívy, bol politickým predstaviteľom 
Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK). Od skončenia 
vojny sa venuje najmä etnickému zmierovaniu a návratu 
utečencov. Ujal sa predsedníctva Výboru pre vzájomné 
porozumenie, toleranciu a spolužitie, ktorý zastupuje všetky 
etnické skupiny v Kosove, „pretože Kosovo patrí všetkým“ 
a „pretože my (...) chceme slobodnú, demokratickú a 
multietnickú spoločnosť“. 

Adem Demaçi

Argentínske hnutie za ľudské práva „Las Madres de la Plaza 
de Mayo“ získalo Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu 
v roku 1992.
V rokoch 1976 až 1983 vládla v Argentíne vojenská diktatúra. 
V apríli roku 1977 sa 14 žien po prvý raz stretlo na „Plaza 
de Mayo“, aby apelovali na prezidenta Videlu. Hlavným 
cieľom skupiny matiek bolo spočiatku vypátrať ich stratené 
deti a žiadať o súdne stíhanie tých, ktorí boli zodpovední 
za zmiznutie 30 000 ľudí počas vojenskej diktatúry. Neskôr 
sa však ich zápas rozšíril o boj za nezávislý súdny systém, 
politické zmeny a mier. 
Demonštrácie, ktoré matky organizovali každý štvrtok pred 
prezidentovou rezidenciou Casa Rosada na Plaza de Mayo, 
sú symbolom odporu ich hnutia. Na každej demonštrácii 
majú na hlave biele šatky, ktoré sa všeobecne považujú za 
symbol boja za spravodlivosť. 

Argentínske matky si želajú, aby mladí ľudia z ich krajiny 
prejavili politické odhodlanie a postavili sa proti systému, 
ktorý odsúdil milióny Argentínčanov na chudobu, 
neposkytuje vzdelanie, bývanie ani zdravotnícku 
starostlivosť.
„Las Madres de la Plaza de Mayo“ na tento účel vytvorili 
ľudovú univerzitu pre vzdelávanie mladých ľudí, ktorým sa 
predtým nedostalo vzdelania.
V decembri 2002 usporiadali v poradí už dvadsiaty druhý 
24-hodinový pochod odporu pod heslom: „Nie zaplateniu 
zahraničných dlhov“.
„Las Madres de la Plaza de Mayo“ sa nezastavili v hľadaní 
spravodlivosti a pravdy, a to ani napriek mnohým 
prekážkam. Ich požiadavku na vydanie niektorých bývalých 
vojenských pohlavárov z čias diktatúry zamietli napriek 
nádejam, že „cesta k spravodlivosti“ sa otvorila.

Las Madres de la Plaza de Mayo

Noviny Oslobodjenje dostali Sacharovovu cenu v roku 
1993.
Asi 70 moslimských, srbských a chorvátskych novinárov (aj 
napriek smrti a zraneniam mnohých ich kolegov a zničeniu 
kancelárii redakcie novín srbským delostrelectvom) 
pokračovalo v práci v atómovom kryte v pivnici ich budovy 
v Sarajeve a riskovali svoje životy, aby noviny Oslobodjenje 
mohli aj naďalej vychádzať.
Zlatko Disdarević, jeden z vtedajších redaktorov a neskôr 
veľvyslanec Bosny povedal, že cieľom Oslobodjenja bolo 
zachovať a brániť Bosnu a Hercegovinu ako multietnický 
štát.

„Naše úsilie sa zameriava proti smrti a proti rozdeleniu, či 
dokonca úplnému vymazaniu Bosny a Hercegoviny z máp. 
Obyvatelia Sarajeva, Bosny a Hercegoviny budú pokračovať 
v boji proti rozdeleniu, ktoré má svoje korene v Európe pred 
prvou svetovou vojnou.“
Noviny Oslobodjenje oslávili v roku 2003 svoje 60. výročie 
existencie. Svoj názov „Oslobodenie“ prevzali od novín, 
ktoré založili partizáni bojujúci proti nemeckej okupácii 
Juhoslávie.

Oslobodjenje

Taslima Nasrin
V čase, keď lekárka a spisovateľka Taslima Nasrin narodená 
v roku 1962 v Bangladéši získala v roku 1994 Sacharovovu 
cenu, už našla útočisko v Európe. Jej práce, ktoré kritizujú 
náboženský fundamentalizmus a najmä utláčanie žien, sú 
v jej krajine zakázané, a islamskí fundamentalisti ohrozujú 
jej život.
V ďakovnom prejave povedala, že pochádza z časti sveta, 
kde sú sociálne napätie a ľudské ťažkosti neznesiteľné. 
Ako spisovateľka nemohla zatvárať oči pred každodenným 
utrpením a hladovaním v slumoch.
Taslima Nasrin sa vrátila v septembri 1998 do Bangladéša 
k umierajúcej matke. Akonáhle sa táto správa zverejnila, 
náboženskí fundamentalisti znovu požadovali 
spisovateľkinu smrť. Súd vydal zatykač na jej osobu a hrozil 
skonfiškovaním jej majetku. 

Európsky parlament odpovedal na žiadosť Taslimy Nasrin o 
pomoc a v uznesení vyzval vládu Bangladéša, aby ochránila 
jej život a zaistila jej bezpečnosť.
Taslima Nasrin v dôsledku pokračujúcich hrozieb v januári 
1999 opäť opustila svoju vlasť.
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Keď Európsky parlament udelil Leyle Zane Sacharovovu 
cenu v roku 1995 za jej odvahu pri obrane ľudských práv a 
odhodlanie nájsť mierové, demokratické riešenie konfliktov 
medzi tureckou vládou a kurdským obyvateľstvom, bola už 
rok vo väzení.
Zana bránila práva jej uväzneného manžela a prevzala 
vedúcu úlohu, ktorá vyústila do jej kandidatúry na voľby do 
tureckého parlamentu v roku 1991. V jej okrese Diyarbarkir 
získala 84 percent hlasov. Počas inaugurácie v kurdčine 
prisľúbila, že bude „bojovať za to, aby Kurdi a Turci mohli žiť 
spoločne v demokratickom systéme“. 
Lyela Zana bola spolu s tromi ďalšími kurdskými poslancami 
za prokurdskú stranu demokracie obvinená zo spojenectva 
s PKK a v decembri 1994 odsúdená štátnym bezpečnostným 
súdom v Ankare na 15 rokov väzenia na základe jej prejavov 
a písomných prác na obranu kurdských práv.
Vláda jej v roku 1997 ponúkla prepustenie zo zdravotných 

dôvodov, ale Zana túto možnosť odmietla. „Dúfam, že sa 
dožijem všeobecnej amnestie pre všetkých politických 
väzňov. Nechcem, aby ma prepustili zo zdravotných 
dôvodov, kým moji politickí priatelia zostávajú v zajatí.“
Po obnovenom súdnom procese v roku 2003, ktorý 
bol Európskym súdom pre ľudské práva označený za 
nespravodlivý a zaujatý, boli bývalí kurdskí poslanci 
odsúdení na odpykanie si zvyšku trestu vo väzení.  Turecký 
odvolací súd 9. júna 2004 rozhodol o zrušení rozsudkov a 
prepustení. 14. októbra 2004 mohla Leyla Zana konečne 
osobne vystúpiť počas slávnostného ceremoniálu pred 
plenárnou schôdzou Európskeho parlamentu v Bruseli.
 

Leyla Zana

„Otec Čínskeho hnutia za demokraciu“ získal Sacharovovu 
cenu v roku 1996.
Tento naznámejší čínsky disident sa narodil v rodine 
verejného úradníka 20. mája 1950. Najskôr vstúpil do 
Červenej gardy ako nadšenec ideálov kultúrnej revolúcie, 
no sklamaný krutosťami spáchanými v mene triedneho 
boja sa neskôr obrátil k humanizmu a demokracii.
Keď sa v roku 1978 dostal k moci Teng Siao-ping, Wei 
Ťing-šeng pomohol vytvoriť tzv. Múr demokracie. Čínsky 
občania v nástenných novinách žiadali nápravu neprávostí, 
ktoré utrpeli. „Čo je to skutočná demokracia?“, pýtal sa Wei 
na plagáte a pritiahol tým pozornosť a hnev čínskej vlády.
Keď v roku 1979 označil Teng Siao-pinga za diktátora 
podobného Mao Ce-tungovi, bol uväznený a vo verejnom 
súdnom procese obvinený z kontrarevolučných zločinov a 
odsúdený na 15 rokov väzenia a pracovného tábora. 

Wei Ťing-šeng sa nevzdal ani po svojom prepustení v 
roku 1993. Nadviazal spojenia so západnými médiami a 
pokračoval v pranierovaní porušovaní ľudských práv v Číne. 
V roku 1994 ho polícia zatkla a koncom roka 1995 bol znova 
odsúdený na 14 rokov väzenia za sprisahanie namierené na 
zvrhnutie komunizmu. Jeho zdravie sa postupne zhoršovalo, 
najmä v dôsledku neľudských podmienok vo väzení a zlého 
zaobchádzania zo strany spoluväzňov.
Wei Ťing-šenga v dôsledku medzinárodného tlaku 16. 
novembra 1997 prepustili z väzenia a previezli do USA. 
Ako predseda Zámorskej čínskej demokratickej koalície 
(Overseas Chinese Democracy Coalition - OCDC) založenej 
v roku 1998 a prostredníctvom vlastnej Nadácie Wei 
Ťing-šenga sa naďalej zasadzuje za dosiahnutie svojho 
hlavného cieľa - dodržiavanie ľudských práv a uplatňovanie 
demokracie v Číne.

Wei Ťing-šeng

Salima Ghezali, laureátka Sacharovovej ceny z roku 1997, 
sa narodila v roku 1958 neďaleko Alžíra. V 80. rokoch sa 
aktívne zapojila do alžírskeho ženského hnutia a stala sa 
zakladajúcou členkou „Žien Európy a Magrebu“, ako aj 
šéfredaktorkou ženskej publikácie „NYSSA“, ktorú sama 
založila.
Aktivistka za práva žien sa rýchlo zmenila na oddanú 
bojovníčku za ľudské práva a demokraciu v Alžírsku. Ako 
vydavateľka týždenníka „La Nation“ sa po roku 1994 čoraz 
viac zameriavala na tému cenzúry. Jej články požadovali 
mierové a demokratické riešenie krízy v Alžírsku, ktorá stála 
životy desiatok tisíc ľudí, vrátane mnohých novinárov. V 
dôsledku toho sa stala terčom kritiky alžírskych úradov a 
islamských extrémistov.

Zverejnenie jej správy o situácii v oblasti dodržiavania 
ľudských práv v Alžírsku v „Le Monde Diplomatique“ 
spôsobilo, že úrady v roku 1996 nariadili zastavenie 
vydávania časopisu. Salima Ghezali reagovala takto: 
„Upriamenie pozornosti na zásady, ktoré tvoria základy 
našej ľudskej spoločnosti, a ostražitosť, sú najlepšou cestou 
k tomu, aby civilizácia zvíťazila nad barbarstvom“. 
Na vypočutí o slobode tlače pred Európskym parlamentom 
25. apríla 1996 Salima Ghezali opísala obavy a tlaky, ktorým 
sú novinári v Alžírsku vystavení, keď sa snažia obchádzať 
cenzúru a vyhýbajú sa vražednému hnevu protivníkov.
Krátko pred obnovením vydávania „La Nation“ v roku 2002 
Salima Ghezali potvrdila, že týždenník bude aj v budúcnosti 
pracovať na perspektíve otvorenia sa krajiny demokracii. 
Od februára 2005 je Salima Ghezali členkou správnej rady 
Nadácie EÚ a krajín Stredomoria na podporu ochrancov 
ľudských práv.

Salima Ghezali

Ibrahim Rugova
V r. 1998, keď eskaloval konflikt medzi srbskými jednotkami  
a Kosovskou oslobodzovacou armádou, Európsky 
parlament vyslal posolstvo udelením Sacharovovej ceny 
politickému vodcovi kosovských Albáncov. Európsky 
parlament si odovzdaním ceny Ibrahimovi Rugovovi uctil 
muža oddaného zásade mierového odporu voči násiliu.
Dr. Ibrahim Rugova sa narodil 2. decembra 1944 v Cerrce 
(Istogu) v Kosove a pred svojím zvolením v roku 1989 za 
vodcu Kosovskej demokratickej aliancie (LDK) vyučoval 
literatúru na Univerzite v Prištine. Belehrad v tom istom roku 
zrušil autonómny štatút provincie Kosovo, Albánci sa ocitli 
pod útlakom a opoziční vodcovia boli zatknutí. Dva milióny 
kosovských Albáncov v roku 1990 schválilo vlastnú ústavu. 
V referende v roku 1991 sa 97 % z nich vyslovilo za nezávislé 
Kosovo a v roku 1998 potvrdili Ibrahima Rugovu vo funkcii 
prezidenta samozvanej „Kosovskej republiky“.
Pacifista Rugova sa húževnato pridržiaval svojho prístupu 
založeného na nenásilnej opozícii voči srbskému režimu. 

Pritom stále opakoval svoju pripravenosť viesť dialóg s 
Belehradom. Súčasne sa usilovať získať svetovú mienku 
na stranu jeho ľudu. Nikdy nepoľavoval v presviedčaní 
medzinárodného spoločenstva, aby zintenzívnilo svoj tlak 
a poskytlo Kosovu medzinárodnú ochranu.
Ibrahim Rugova, stále presvedčený, že jeho ľud môže 
dosiahnuť sebaurčenie iba mierovou cestou, podpísal 18. 
marca 1999 mierovú dohodu v Rambouillet ako hlavný 
vyjednávač kosovských Albáncov. Belehrad odmietol 
dohodu podpísať, čo viedlo k tomu, že NATO začalo 24. 
marca s leteckými útokmi na Juhosláviu, ktoré mali trvať 
tri mesiace. Kľúčový poradca Rugovu bol počas mierových 
rokovaní Fehmi Agani 28. marca v Prištine zavraždený. 
Rugova bol nútený odísť do ilegality.
V marci 2002 bol Ibrahim Rugova zvolený za prvého 
prezidenta Kosova.
Prezident Rugova 21. januára 2006 podľahol rakovine.
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Xanana Gusmão sa narodil 20. júna 1946 v Laleii vo 
Východnom Timore. 
Indonézia po odchode Portugalcov začala uplatňovať 
politiku destabilizácie Východného Timoru a 7. decembra 
1975 obsadila krajinu. Xanana Gusmão sa stiahol do 
ilegality a v roku 1978 sa stal vodcom vojenského krídla 
„Revolučného frontu za nezávislosť Východného Timoru“ 
(FRETILIN).
Násilie, ktoré sprevádzalo inváziu, si vyžiadalo asi 200 000 
životov, ale nepodarilo sa mu zlomiť odhodlanie ľudu brániť 
sa. Xanana Gusmão sa pokúšal dosiahnuť mierové riešenie 
konfliktu tým, že navrhol indonézskej vláde mierový plán a 
rokovania pod dohľadom OSN. V roku 1986 sa mu podarilo 
zjednotiť rozličné politické a sociálne zoskupenia a vytvoriť 
„Timorskú národnú radu odporu“ (TNRC).
Xananu Gusmãu 20. novembra 1992 zatkli. Bol obvinený 
zo separatizmu a nezákonnej držby zbraní a odsúdený na 
doživotné väzenie. Rozsudok sa neskôr zmiernil na 20 rokov 

a nakoniec vo februári 1999 bol umiestnený do domáceho 
väzenia. Dokonca ani uväznenie Gusmãu, známeho ako 
„Mandela Timoru“, nezlomilo opozíciu vo Východnom 
Timore. Indonézsky prezident Habibie reagoval na 
obrovský medzinárodný tlak tým, že 7. septembra 1999 
Xananu Gusmau prepustil. Stalo sa tak krátko po referende 
z 30. augusta, v ktorom sa 80 % obyvateľstva Východného 
Timoru vyslovilo za nezávislosť Indonézie.
Xanana Gusmão, ktorý sa ako hlásateľ za mier a dialóg stal 
symbolom odporu vo Východnom Timore a zosobnením 
nádejí hnutia medzinárodnej solidarity, pri svojom 
prepustení povedal: „Ako slobodný muž sľubujem, že 
urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som priniesol 
mier Východnému Timoru a jeho ľudu“. V apríli 2002 sa vo 
Východnom Timore uskutočnili prvé slobodné prezidentské 
voľby. Xanana Gusmão bol zvolený takmer 83 % hlasov. 
20. mája 2002 Kofi Annan oficiálne vyhlásil Demokratickú 
republiku Východný Timor za nezávislý štát. 

José Alexandre ‘Xanana’ Gusmão

Občianska iniciatíva ¡BASTA YA!, od júla 2004 združenie 
s poradnou funkciou v hospodárskej a sociálnej rade 
Organizácie spojených národov, je otvorenou skupinou 
občanov - žien a mužov, ktorí sa aktívne zasadzujú za 
ľudské práva, demokraciu, svornosť a toleranciu v Baskickej 
krajine. Členovia rôzneho svetonázoru sú za jedno v troch 
zásadách:
aktívnom odpore proti terorizmu
podpore všetkých obetí terorizmu a politického násilia
obrane právneho štátu, stanovenej v ústave a v 
autonómnom štatúte 
Kvôli terorizmu ETA a podobných skupín sú základné 
slobody a ľudské práva v Baskickej krajine ohrozené. Tisícky 
ľudí sú obeťami zastrašovacích akcií, vydierania, smrteľných 
útokov alebo atentátov voči nim, ich príbuzným a majetku. 
Nemôžu sa slobodne vyjadrovať, ani uplatňovať svoje práva 
bez toho, aby sa nevystavili veľkému nebezpečenstvu. 

Členovia skupiny !BASTA YA! riskujú vlastné životy v boji proti 
terorizmu. Ich jedinou „zbraňou“ je mierové zmobilizovanie 
ľudí na ochranu ich základných slobôd. ¡BASTA YA! chce 
zvyšovať citlivosť ľudí prostredníctvom akcií a činov, ktoré 
ukazujú cestu solidarity so všetkými ľuďmi, ktorí bojujú 
proti terorizmu a presadzujú demokratické hodnoty.
V marci 2002 vysvetlil hovorca iniciatívy Fernando Savater 
pred Výborom EP pre zahraničné veci, že ľudia už majú toho 
po 25 rokoch každodenného zápasu dosť a za uplynulých 10 
rokov emigrovalo z Baskickej krajiny už 10 % obyvateľstva.

¡BASTA YA!

Palestínčan Izzat Ghazzawi sa narodil v roku 1951. Bol 
docentom na Univerzite v Birzeite, vyštudoval anglickú 
literatúru a stal sa predsedom Združenia palestínskych 
spisovateľov. Písal romány a krátke poviedky, bol literárnym 
kritikom a predsedal prvej Medzinárodnej konferencii 
spisovateľov v Palestíne (1997). 
Izzat Ghazzawi bol členom Výkonného úradu Palestínskej 
rady za spravodlivosť a mier a v roku 1995 získal v Stavangeri 
Medzinárodnú cenu za slobodu prejavu. Za jeho politickú 
činnosť ho izraelské úrady uväznili a viackrát týrali.
Jeho život poznačila vražda 16-ročného syna Ramyho 
izraelskou armádou. Ramy zahynul na školskom dvore, keď 
išiel pomôcť ranenému priateľovi. Izzat Ghazzawi aj napriek 
tejto tragédii pokračoval v úsilí o kultúrny a politický dialóg 
s Izraelčanmi.

Spolu s izraelským spisovateľom Abrahámom B. Jehošuom 
a fotografom Olivierom Toscanim vydal veľmi úspešnú 
knihu o vzťahoch medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi. 
Izzat Ghazzawi zomrel 4. apríla 2003.

Izzat Ghazzawi

Nurit Peled-Elhanan
Izraelčanka Nurit Peled-Elhanan, narodená v roku 1949, 
je univerzitnou docentkou porovnávacej literárnej vedy, 
a zosobňuje všetkých Izraelčanov, ktorí sa zasadzujú o 
riešenie konfliktu prostredníctvom rokovaní a ktorí jasne a 
zreteľne uznávajú rovnocenné právo na existenciu oboch 
národov a oboch štátov. Jej otcom je známy generál Matti 
Peled, ktorý sa preslávil svojím bojom za mier a pokrok.
Jej 14-ročná dcéra Smadar zahynula pri útoku palestínskeho 
samovražedného atentátnika v západnom Jeruzaleme. Nurit 
po smrti dcéry povedala: „Nezačala som zúfať a predniesla 
som prejav, ktorý sa zameral na zodpovednosť tých, ktorí 
uplatňujú krátkozrakú politiku, ktorá odmieta uznať práva 
iných a vyvoláva nenávisť a konflikty“. Nurit Pelet-Elhanan 
založila spolok izraelských a palestínskych rodín, ktoré sa 
stali obeťami násilia. 

Nurit Peled-Elhanan na stretnutí so stredoškolákmi v Rimini 
4. februára 2004 povedala: „Je najvyšší čas presne definovať, 
čo sa deje na Blízkom východe z hľadiska zločinnosti, a 
nie politiky či vojenských operácií... je najvyšší čas naučiť 
sa, ako rozoznať falošné ideály a postaviť sa proti hrôze 
zneužitia ideálov,... je najvyšší čas, ... aby sme sa opäť stali 
jednotlivcami namiesto národov, jednotlivcami namiesto 
vojenských oddielov a začali spolupracovať na záchranu 
detí, ktoré sú ešte nažive, a povedali: „Tak už dosť!“

Izzat	Ghazzawi	a	Nurit	Peled	svojimi	skúsenosťami	a	angažovanosťou	zosobňujú	nádeje	na	mierové	riešenie	konfliktu	medzi	Palestínčanmi	a	Izraelčanmi,	a	
to	prostredníctvom	rokovaní.	 	Ich	osobné	tragédie	z	nich	neurobili	nepriateľov,	ich	bolesť	sa	nezmenila	na	nenávisť,	ale	na	potrebnú	energiu,	potrebnú	na	
hľadanie	spôsobov	dodržiavania	práv	jednotlivých	občanov.



1�

2 0 0 6

1�

20
01

20
02

2003
2004

V roku 1999 sa začalo medzi ľuďmi v Angole prebúdzať nové 
povedomie o potrebe aktívne vystupovať za mier a ľudské 
práva, ktoré podporilo úsilie cirkevných vodcov a viacerých 
organizácií občianskej spoločnosti zamerané na podporu 
„celonárodného zmierenia“.
Na čele tohto mierového hnutia je Mgr. Zacarias 
Kamwenho. Narodil sa v Chimbunde (Huambo, Angola) 
v roku 1934. V roku 1961 bol vysvätený za kňaza a od 
roku 1995 je arcibiskupom v Lubangu. Predkladal svoje 
rozhodné, nestranné a neoblomné názory všetkým 
stranám zúčastneným v konflikte v snahe dosiahnuť trvalý 
mier prostredníctvom politického dialógu po 26 rokoch 
občianskej vojny. Európsky parlament mu v roku 2001 za 
jeho neúnavné úsilie udelil Sacharovovu cenu.

V roku 2002 po zavraždení Jonasa Savimbisiho nasledovalo 
prímerie. Mierové rokovania a všeobecné ovzdušie v 
prospech demokratizácie sú do veľkej miery výsledkom 
kampane, ktorú viedol Dom Zacarias Kamwenho spolu 
s ďalšími cirkevnými hodnostármi a vodcami občianskej 
spoločnosti.
Mgr. Kamwenho v roku 2003 odstúpil z funkcie predsedu 
Biskupskej konferencie Angoly a São Tomé (CEAST), ale 
prostredníctvom svojej diecézy a Ekumenického výboru 
za mier v Angole (COIEPA) je stále aktívny v podporovaní 
demokracie, dodržiavaní základných slobôd a ľudských 
práv, presadzovaní zásad právneho štátu a trvalého 
národného zmierenia.

Dom Zacarias Kamwenho

V r. 2002 udelil Európsky parlament Sacharovovu cenu 
Oswaldovi José Payá Sardiñasovi, ktorý sa narodil v r. 1952 
a stal sa zakladateľom Kresťanského oslobodeneckého 
hnutia (Movimiento Cristiano Liberación). EP tým vyjadril 
uznanie jeho neochvejnému nasadeniu za národný dialóg 
a presadzovanie demokratických zmien na Kube.
Hoci bol Payá Sardiñas od mladosti prenasledovaný a 
odsúdený za svoj kritický postoj k vládnej politike Fidela 
Castra, jeho nasadenie je nezlomné. V r. 1997 navrhol projekt 
Varela, ktorý požaduje zorganizovanie národného referenda 
o slobode prejavu a zhromažďovania sa, o slobodných 
pluralistických voľbách, prepustení všetkých politických 
väzňov a realizácii hospodárskych a sociálnych reforiem. 
Tým chce vyvolať politickú zmenu prostredníctvom 
použitia existujúcich právnych prostriedkov. Spolu so 
svojimi spolupracovníkmi sa mu podarilo zozbierať 25 

000 podpisov a v máji 2002 predložiť projekt Národnému 
zhromaždeniu ľudovej moci. Opozícia sa po prvý raz 
dohodla na spoločnom cieli v manifeste nazvanom „Todos 
Unidos“ (Všetci spolu).
V marci 2003 bolo odsúdených 75 Kubáncov - dve tretiny 
z nich tvorili aktívni účastníci kampane za referendum - na 
dlhoročné tresty väzenia za „trestné činy proti národnej 
nezávislosti a územnej integrite“.
Oswaldo José Payá Sardiñas vo svojom prejave pred 
Európskym parlamentom ubezpečil, že kampaň za 
uskutočnenie referenda bude pokračovať, a to aj napriek 
represáliám kubánskej vlády, pretože kubánsky ľud si želá 
zmenu bez násilia. 
V júli 2003 podpísalo 200 poslancov Európskeho parlamentu 
„Sacharovovu iniciatívu“, a tým ubezpečili nositeľa ceny o 
ich pokračujúcej podpore.

Oswaldo José Payá Sardiñas

na	pamiatku	Sergia	Vieiru	de	Mellu	a	mnohých	ďalších	
funkcionárov	OSN,	ktorí	prišli	o	život	pri	výkone	služby	
za	mier	vo	svete
 

Európsky parlament vyjadril udelením Sacharovovej ceny 
za rok 2003 Organizácii spojených národov uznanie za jej 
nasadenie v prospech mieru, ľudských práv a základných 
slobôd a na podporu demokracie a zásad právneho štátu 
vo svete.
Pod vedením Kofiho Annana sa v ére globalizácie uskutočnili 
snahy ďalej vytvárať z OSN účinný nástroj na zvládnutie 
celosvetových výziev. „Budeme pokračovať v našom úsilí 
v boji proti chudobe, chorobám, klimatickým zmenám 
a šíreniu malých zbraní. A budeme tiež spolupracovať v 
boji proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia. 
Organizácia spojených národov musí čeliť týmto hrozbám 
naraz.“

Sacharovova cena vzdala hold spolupracovníkom OSN, 
ktorí pracujú za svetový mier, často za ťažkých podmienok. 
Vystavujú sa riziku straty života a mnohí z nich o život prišli.
Cenu udelili na osobitnú počesť Vysokého komisára OSN 
pre ľudské práva a jedného z najváženejších predstaviteľov 
pracovníkov OSN Sergia Vieira de Mellu. Zahynul v auguste 
2003 spolu s ďalšími funkcionármi OSN pri útoku na jej 
ústredie v Bagdade, kde pôsobil na poste osobitného 
vyslanca Kofiho Annana. 

Generálny tajomník OSN Kofi Annan a všetci spolupracovníci OSN

Bieloruská asociácia novinárov
Bieloruská asociácia novinárov (BAJ) má významné 
miesto medzi nositeľmi Sacharovovej ceny vďaka svojmu 
nasadeniu za slobodu prejavu a podporu nezávislého a 
profesionálneho žurnalizmu v Bielorusku.
Ako zástupca takmer 1000 pracovníkov médií bojuje 
združenie v krajne ťažkých podmienkach za ochranu 
legitímnych práv novinárov, ktorí sú často obeťami 
zastrašovania, mobbingu, trestného stíhania a vyhnanstva. 
V jednotlivých prípadoch mohli byť vďaka okamžitému 
zásahu BAJ osoby obvinené za vyhrážanie sa novinárom 
smrťou brané na zodpovednosť. Napriek chýbajúcemu 
nezávislému súdnictvu boli právnici BAJ často úspešní pri 
obhajobe novinárov a médií pred súdom. 
Asociácia má okrem toho dôležitú úlohu pozorovateľa. 
Dokumentuje konflikty medzi štátnymi úradmi a neštátnymi 
médiami, poskytuje rady novinám a vyzýva orgány štátnej 

moci, aby prijali príslušné opatrenia. Novinári ďalej 
pracujú na neustálom zlepšovaní vysokých profesijných 
štandardov. 
Dôležitou súčasťou činnosti asociácie je zvyšovanie 
povedomia verejnosti o jej ústavnom práve na slobodný 
prístup k informáciám a  zvýšenie jej citlivosti na vnímanie 
svojich práv. Za týmto účelom sa BAJ snaží zabrániť 
prijímaniu nových represívnych mediálnych zákonov 
a prostredníctvom svojho centra na ochranu a právne 
poradenstvo médií pracuje na zlepšení súčasného 
regulačného rámca.
3. mája 2005, pri príležitosti dňa slobody tlače, vyzvala 
asociácia k podpore nezávislej žurnalistiky v Bielorusku, 
pretože tá jediná je vzhľadom na situáciu v krajine pre 
bieloruských obyvateľov jediným aktuálnym a úplným 
zdrojom informácií o dianí v Bielorusku a vo svete.
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Hauwa Ibrahim 
„Ženy v bielom“ z Kuby boli jedným z troch laureátov 
Sacharovovej ceny v roku 2005. Touto cenou Európsky 
parlament vyjadril uznanie ich odvahe a oddanosti 
ľudským právam na Kube a upriamil pozornosť na trvajúce 
zadržiavanie 75 politických disidentov uväznených od 
marca 2003, väčšinou len za kritiku nedostatku politickej 
slobody v krajine. 
Na Kube je otvorené prejavenie nesúhlasu s vládou 
označované za podvratnú činnosť, trestanú až 25 rokmi 
väzenia. Akýkoľvek pokus zabudnúť na väzňov stroskotal, 
pretože ich manželky, matky a dcéry svojim pokojným 
protestom pritiahli na ich situáciu medzinárodnú 
pozornosť.  
Nazývajú sa „Ženy v bielom“ („Damas de Blanco”) a vznikli 
ako spontánne hnutie na počiatku roku 2004. Nie sú 
politickou stranou a nie sú ani späté so žiadnou politickou 
organizáciou. Nosením bielej ako symbolu nevinnosti 
a čistoty pripomínajú konanie argentínskych žien zo 
sedemdesiatych rokov, Madres de la Plaza de Mayo, ktoré 
za pomoci podobnej taktiky žiadali o informácie o svojich 
deťoch, ktoré zmizli počas vojenskej diktatúry. Za svoje 
úsilie im bola taktiež udelená Sacharovová ceny, v roku 
1992.
Každú nedeľu sa kubánske „Ženy v bielom“ zúčastňujú 
na bohoslužbách v kostole Santa Rita a po nich pokojne 
kráčajú havanskou Piatou Avenue s kvetinami v rukách 
a volajú po oslobodení svojich milovaných a všetkých 
svojvoľne uväznených na ostrove. Pôvodne začali písať listy 
kubánskym orgánom, no nedostali ani jedinú odpoveď. Je 
to po prvýkrát za 47 rokov, čo ženy na Kube vyšli do ulíc 
protestovať proti nespravodlivému uväzneniu. Napriek 
tomu, že sa im vyhrážali a urážali ich, Ženy v bielom 
stále žiadajú o práva pre kubánskych politických väzňov 
a dôstojnosť pre všetkých Kubáncov. 

Najzávažnejší útok ne sa odohral 
20. marca 2004 – na Kvetnú nedeľu 
– keď ich urážlivo napadli členky oficiálnej 
Kubánskej federácie žien. Ich žiadosť o 
spravodlivosť a ich volanie po okamžitom 
a bezpodmienečnom prepustení všetkých 
politických väzňov sú nesené pokojným 
zápasom. Sú spojené svojim trápením 
vzhľadom na hrozné podmienky, v ktorých 
ich milovaní trpia. Ženy v bielom vyzvali 
na solidaritu za svoju vec všetkých ľudí. 
Päť žien: Laura Pollán, manželka Héctora 
Masedu; Miriam Leiva, manželka Oscara 
Espinosu Chepe; Berta Soler, manželka 
Ángela Moyu; Loyda Valdés, manželka Alfreda Felipe 
Fuenteho; a Julia Núnez, manželka Adolfa Fernándeza 
Saínza, bolo vybraných, aby v mene všetkých  „Žien 
v bielom“ prevzali v decembri 2005 cenu na slávnostnom 
zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Kubánske 
úrady im však nepovolili opustiť krajinu a tak ich v 
Štrasburgu zastupovala Blanca Reyes, jedna z  aktivistiek, 
ktorá v súčasnosti žije v Španielsku. Sacharovova cena 
dodnes nebola Ženám v bielom odovzdaná a Európsky 
parlament aj naďalej trvá na ich práve na osobné prevzatie 
ceny na plenárnom zasadnutí.

Ženy v bielom 
Medzi troch víťazov ceny Andreja Sacharova v roku 2005 
patrila aj Hauwa Ibrahim, 37-ročná právnička špecializujúca 
sa na ľudské práva z mesta Abuja v Nigérii, matka dvoch 
synov. Narodila sa v malej chudobnej dedine ako dcéra 
mullaha. V jej osude nemala figurovať kariéra právničky. Vo 
veku 12 rokov sa mala vydať a jej štúdium malo skončiť na 
základnej škole, ale ona tento osud odmietla.  
Ako jednu z mála právničiek s praxou v severnej Nigérií ju 
práca zaviedla do vidieckych provincií, kde musela cestovať 
na ťave alebo na oslovi, aby sa dostala do jednotlivých 
dedín. Toto obdobie popisuje ako jedno z najlepších v jej 
živote, pretože si mohla vybudovať vzťah s vidieckym 
krajom, z ktorého prišla. 
Je si dobre vedomá dôležitosti vzdelávania ako cesty k 
posilneniu práv žien a najlepšej obrany pre tých, ktorí 
čelia najväčším nedostatkom. Chudoba a negramotnosť 
idú ruka v ruke – a fundamentalizmus sa živí nezáujmom. 
Hauwa Ibrahim, vychovaná ako moslimka, neúnavne bojuje 
proti náboženskému fundamentalizmu.
Hauwa Ibrahim vybudovala čosi, čo možno popísať ako 
výnimočnosť: jej snahou je brániť ľudí odsúdených podľa 
islamského zákona Šaríja, ktorý sa uplatňuje v 12 severných 
štátoch Nigérie. Tresty smrti sa tam totiž neustále udeľujú, 
hoci sa momentálne nevykonávajú. Od roku 1999 pracovala 
Hauwa Ibrahim zdarma ako obhajkyňa v 47 prípadoch, z 
ktorých mnohé sa týkali žien obvinených z cudzoložstva, 
odsúdených k trestu smrti ukameňovaním. Jej schopnosť 
vyburcovať medzinárodnú verejnú mienku však umožnila 
zachrániť životy Aminy Lawa, Safiye Hussaini a Hafsatu 
Abukabar. Zapojila sa tiež do iných prípadov krutých a 
neľudských trestov, akými sú prípady žien odsúdených na 
bičovanie alebo prípady mladých chlapcov odsúdených na 
amputáciu za krádež.

Hauwa Ibrahim sa stala ikonou, ale jej charizma niektorých 
znepokojuje. Má zakázané vystupovať pred islamskými 
súdmi. „Nekomentujem Korán”, povedala. „Mojím jediným 
cieľom je zaistiť, aby sa rešpektovali základné práva každej 
jednej ľudskej bytosti, ako sú vláda práva a právo na 
spravodlivé súdne konanie.“ 
Hauwa úspešne tvrdila, že zákon Šaríja požaduje, aby súdy 
rešpektovali procesné a hmotné práva zaručené zákonom 
Šaríja, ako aj nigérijskou ústavou a aby boli dodržiavané 
medzinárodné zmluvy o ľudských právach, ktorých je 
Nigéria signatárom. Dnes prípad Hauwa rezonuje za 
hranicami Nigérie. Ona má však svoj najdôležitejší cieľ - aby 
jej hlas počuli vo vlastnej krajine.
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BELGIQUE/BELGIË
BRUXELLES 

Rue Wiertz 60
B-1047 BRUXELLES
Te.l: +32/2.2842005
Fax: +32/2.2307555

E-mail: epbruxelles@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/brussels

БЪЛГАРИЯ
SOFIA 

9 Moskovska Str.
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Tel.: +359/2 985 35 45
Fax: +359/2 981 99 44  

E-mail: epsofia@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/sofia

ČESKÁ	REPUBLIKA
PRAHA

Jugmannova 24
CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: +420/255708208
Fax: +420/255708200

E-mail: eppraha@europarl.europa.eu
Internet: http://www.evropsky-parlament.cz

DANMARK
KØBENHAVN

Europa-ParlamentetInformationskontoret
 i DanmarkEuropa-Huset

Gothersgade 115
DK-1123 KØBENHAVN K

Tel.: +45/33.143377
Fax : +45/33.150805

E-mail: epkobenhavn@europarl.europa.eu
Internet : http://www.europarl.dk

DEUTSCHLAND
BERLIN

Unter den Linden 78
D-10711 BERLIN

Tel.: +49/30.2280-1000
Fax : +49/30.2280-1111

E-mail: epberlin@europarl.europa.eu
Internet : http://www.europarl.de

MÜNCHEN
Erhardtsrasse 27

D-80469 MÜNCHEN
Tel.: +49/89.202.0879.0

Fax : +49/89.202.0879.73
E-mail: epmuenchen@europarl.europa.eu

Internet : http://www.europarl.de

ΕΛΛΑΣ
AΘΗΝΑΙ

8, Leof. Amalias
GR-105 57 ATHINAI

Tel.: +30/210.3311541-47
Fax : +30/210.3311540

E-mail: epathinai@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.gr

EESTI
TALLINN
Rävala 4

EE-10143 TALLINN 
Tel.: +372/ 630 6968 
Fax: +372/630 6968

E-mail: eptallinn@europarl.europa.eu 
Internet: http://www.europarl.ee

ESPAÑA
MADRID

Paseo de la Castellana, 46
E–28046 MADRID

Tel.: +34/91.436.47.47
Fax: +34/91.577.13.65

E-mail: epmadrid@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.es

BARCELONA
Paseo de Gracia, 90 1°
E-08008 BARCELONA
Tel.: +34/93.2722044
Fax: +34/93.2722045

E-mail: epbarcelona@europarl.europa.eu 
Internet: http://www.europarl.es

FINLAND/SUOMI
HELSINKI

Pohjoisesplanadi 31
FIN-00100 HELSINKI
Tel.: +358/9.6220450
Fax: +358/9.6222610

E-mail: ephelsinki@europarl.europa.eu 
Internet: http://www.europarl.fi

FRANCE
PARIS

288, Bd Saint Germain
F-75341 PARIS CEDEX 07
Tel.: +33/(0)1.40634000
Fax: +33/(0)1.45515253

E-mail: epparis@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/paris

STRASBOURG
Allée du Printemps - BP 1024/F
F-67070 STRASBOURG CEDEX

Tel.: +33/(0)3.88174001
Fax: +33/(0)3.88175184

Email: epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2, rue Henri Barbusse

F-13241 MARSEILLE CEDEX 01
Tel.: +33/(0)4.91914600
Fax: +33/(0)4.91909503

E-mail: epmarseille@europarl.europa.eu

IRELAND
DUBLIN

European Union House
43, Molesworth Street

IRL – DUBLIN 2
Tel.: +353/1.6057900
Fax: +353/1.6057999

E-mail : epdublin@europarl.europa.eu 
Internet: http://www.europarl.ie

ITALIA
ROMA

Via IV Novembre, 149
I-00187 ROMA

Tel.: +39/06.699501
Fax: +39/06.69950200

E-mail: eproma@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.it

EUROPEAN	PARLIAMENT
Plateau du Kirchberg 
L-2929 LUXEMBOURG 

Tel.: (352) 4300-1

Wiertzstraat 
B-1047 BRUSSEL 

Rue Wiertz 
B-1047 BRUXELLES 

Tel.: (32-2) 284 21 11
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1, avenue du Président Robert Schuman 
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Tel.: (33-3) 88 17 4001
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Organizácia „Reportéri bez hraníc” – jeden z troch laureátov 
ceny Andreja Sacharova v roku 2005 – vedie kampaň za 
slobodu tlače po celom svete, bráni a podporuje novinárov 
a iných pracovníkov médií, ktorí sú obeťami perzekúcie 
a cenzúry. 
Podľa Reportérov bez hraníc žije viac než tretina obyvateľov 
sveta v krajinách, kde neexistuje sloboda tlače. K 10. 
októbru tohto roka bolo na celom svete pri výkone svojej 
práce zabitých 62 novinárov. Dnes je vo svete uväznených 
viac ako 130 novinárov a mnohí z nich strávili vo väzení 
celé roky len za to, že vykonávali svoju prácu. Reportéri bez 
hraníc proti takýmto praktikám bojujú už 20 rokov. 
Organizácia Reportéri bez hraníc, ktorú udržuje v strehu 
sieť vyše 100 korešpondentov, prísne odsudzuje akýkoľvek 
útok na slobodu tlače tým, že médiá a verejnú mienku 
informuje prostredníctvom vyhlásení pre tlač a kampaní 
na zvýšenie povedomia verejnosti. Nezdôrazňuje len 
morálne argumenty proti obmedzeniam slobody tlače, 
cenzúre a perzekúcii tlače, ale ponúka tiež praktickú pomoc 
novinárom, ktorí pracujú vo vojnových zónach. 
V januári 2002, keď vytvorili sieť Damokles, získali Reportéri 
bez hraníc právnu odnož. Aby zaistila, že vrahov a mučiteľov 
novinárov postavia pred súd, poskytuje sieť obetiam právne 
služby a zastupuje ich pred súdom.  

Organizácia vykonáva svoje iniciatívy na piatich 
kontinentoch prostredníctvom svojich národných pobočiek 
a regionálnych kancelárií, v úzkej spolupráci s miestnymi 
a regionálnymi organizáciami za slobodu tlače.
Trojjazyčná internetová stránka Reportérov bez hraníc vedie 
denný záznam útokov na slobodu tlače po celom svete 
a ponúka možnosť podpísať petície na podporu uväznených 
novinárov. Aby obišla cenzúru, niekedy publikuje články, 
ktoré boli v krajine pôvodu zakázané. Poskytuje tiež priestor 
novinám, ktoré v ich domovine zrušili a slúži ako fórum pre 
novinárov, ktorí boli „umlčaní“ úradmi svojej krajiny. Každý 
rok 10. decembra udeľuje združenie novinárom „Cenu 
Reportérov bez hraníc – Francúzskej nadácie“ za vynikajúci 
prínos pre slobodu tlače v ich krajine. 

Reportéri bez hraníc 
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MILANO
Corso Magenta, 59

I-20123 MILANO
Tel.: +39/02/43 44 171

Fax: +39/02/43 44 17 500
E-mail: epmilano@europarl.europa.eu

KYPROS
NICOSIA

5A Demophontos street
Nicosia 1075

Adresse postale PO Box 23440
1683 NIKOSIA

Tel.: +357 / 22 46 06 94
Fax:+357 / 22 76 77 33

E-mail: epnicosie@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/nicosia

LATVIJA
RIGA

Aspāzijas bulvāris 28 
LV-1050, RĪGA

Tel.: +371/ 708 54 60
Fax: +371/ 708 54 70

E-mail: epriga@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.lv
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VILNIUS
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LT-2001, VILNIUS

Tel.: +370 / 5 212 07 66
Fax: +370 / 5 261 98 28 

E-mail: epvilnius@europarl.europa.eu 
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 Fax: +352/430022457

E-mail: epluxembourg@europarl.europa.eu
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Tel.: +36 / 1 411 3540 
Fax: +36 / 1 411 3560

E-mail: epbudapest@europarl.europa.eu
Internet: http://www.euparl.hu

MALTA
LA VALLETTA

280, Republic Street
VLT 04 VALLETTA

Tel.: +356 / 21 23 50 75
Fax: +356 / 21 22 75 80

E-mail: epvalletta@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/valletta

NEDERLAND
DEN HAAG

Korte Vijverberg, 6
NL-2513 AB DEN HAAG
Tel.: +31/70.313,5400
Fax: +31/70.3647001

E-mail: epdenhaag@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europeesparlement.nl
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WIEN

Kärntnerring, 5-7
A-1010 WIEN

Tel.: +43/1.516170
Fax: +43/1.5132515

E-mail: epwien@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.at

POLSKA
WARSZAWA

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego 
ul. Jasna 14/16a 

00-041 WARSZAWA 
Tel.: +48/ 22 595 24 70 
Fax: +48/ 22 595 24 80  

E-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/warszawa

PORTUGAL
LISBOA

Largo J. Monnet, 1-6
P-1250 LISBOA

Tel.: +351 / 21 350 49 00
Fax: +351 / 21 354 00 04 

E-mail: eplisboa@europarl.europa.eu
Internet: http://www.parleurop.pt

ROMÂNIA	
BUCURESTI 

1 Strada Boteanu, Sector 1
RO - 010027 BUCURESTI 
Tel.: + 40 / 21 305 79 86
Fax: + 40 / 21 315 79 29  

E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.europa.eu/bucuresti

SLOVENIJA
LJUBLJANA

Breg 14 
SL-1000 LJUBLJANA 

Tel.: +386/(0)1 252 88 30 
Fax: +386/(0)1 252 88 40 

E-mail: epljubljana@europarl.europa.eu 
Internet: http://www.europarl.si

SLOVENSKA	REPUBLIKA
BRATISLAVA
Palisády 29

SK-811 06 BRATISLAVA
Tel.: +421/(0)2/59 20 32 97
Fax: +421/(0)2/54 64 80 13

E-mail: epbratislava@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europskyparlament.sk

SVERIGE
STOCKHOLM

Nybrogatan 11, 3 tr.
S-114 39 STOCKHOLM

Tel.: +46/(0)8 562 444 55
Fax: +46/(0)8 562 444 99

E-mail: epstockholm@europarl.europa.eu
E-mail: info@europarl.se

Internet: http://www.europarl.se

UNITED	KINGDOM
LONDON

2, Queen Anne’s Gate
UK – LONDON SWIH 9AA

Tel.: +44/207.2274300
Fax: +44/207.2274302

E-mail: eplondon@europarl.europa.eu
Internet: http://www.europarl.org.uk

EDINBURGH
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Fax: 44/131.5574977

E-mail: epddinburgh@europarl.europa.eu
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