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НАГРАДА САХАРОВ
ЗА СВОБОДА НА МИСЪЛТА
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През последните осемнадесет години, от 1988 г. насам, Европейският парламент присъжда наградата 
«Сахаров» за свобода на мисълта на личности или организации, дали решаващ принос в борбата 
за права на човека в техните съответни страни и по света. Всеобщата висока оценка на наградата 
«Сахаров» показателно нараства и прави възможно гласът на Европейския парламент относно 
правата на човека да се чува по света. За всички нас е огромна чест да чуваме, че някои биха нарекли 
наградата «Сахаров» «малкият брат» на Нобеловата награда за мир. Активната мрежа от лауреати на 
наградата «Сахаров» също допринася за това положително възприемане.

Тази година, през 2006 г., наградата «Сахаров» се присъжда на г-н Александър Милинкевич, водач  
на демократичната опозиция в Беларус. Чрез своите лични качества и дейността си г-н Милинкевич 
обединява в едно нашите основни ценности: демокрация, свобода, правова държава и свобода на 
изразяване. Европейският парламент многократно е изразявал своята загриженост по повод на 
влошаването на демокрацията, правовата държава и правата на човека в Беларус, и по-конкретно 
правото на свободно събрание, правото на свободно изразяване и правото на свобода на мисълта 
като основни човешки потребности. Нашият Парламент е изразил и надежда, че Беларус ще заеме 
мястото, което и се полага по право сред европейските демокрации, и ще бъде надежден партньор в 
Европейската политика за добросъседство.

През 2004 г. Белоруската асоциация на журналистите заемаше видно място сред лауреатите заради 
забележителната си ангажираност с каузата за свобода на словото и насърчаването на независима 
журналистика в Беларус. Оттогава насам, смесената парламентарна делегация на Европейския 
парламент за връзки с Беларус ни е предоставила възможност допълнително да развием 
взаимоотношенията си с тази страната. През последните две години членовете на делегацията 
работят активно за подобряване на положението в Беларус, една много важна страна на източната 
граница на Европейския съюз. Аз самият имах възможност да се срещна два пъти с г-н Милинкевич 
през 2006 г.

Независимо от това, развиването на по-тесни взаимоотношения ще зависи от волята на страната да 
приеме европейските стандарти за демокрация и права на човека и да спазва международните си 
ангажименти в тази област. По-специално, ние ще очакваме да се сложи край на тормоза, който се 
упражнява спрямо членове от опозицията, студенти и журналисти. За нас провеждането на свободни 
и честни избори, плурализмът, силното гражданско общество и свободата на печата представляват 
необходими условия за европейско бъдеще. Мирно противопоставяне на властта, зачитане на 
законите и международните споразумения, както и отхвърляне на цензурата - тазгодишният лауреат 
на наградата олицетворява едновременно методите и целите, вдъхновили Андрей Сахаров, и 
насърчава всички нас в Европейския парламент. От името на Европейския парламент, желая на г-н 
Милинкевич смелост да продължи борбата си за свобода и демокрация в Беларус.
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Андрей Сахаров - Вдъхновител на наградата

В духа на Андрей Сахаров, от 1988 г. насам Европейският парламент 
присъжда годишната награда «Сахаров» за свобода на мисълта, 
с която удостоява личности или организации за техните усилия в 
борбата за правата на човека и основните свободи, както и срещу 
потисничеството и несправедливостта.

Изтъкнатият физик Андрей Сахаров (1921-1989), член на Академията 
на науките, дисидент и носител на Нобеловата награда за мир за 
1975 г., изпраща от Горки, където живее в изгнание, съобщение 
до Европейския парламент, в което изразява своето вълнение 
относно намерението на Парламента да учреди награда за свобода 
на мисълта, която да носи неговото име. Той приема това като 
насърчение за всички онези, които, подобно на него, са се посветили 
на борбата за права на човека.

От ядрената физика до дисиденството, Сахаров не само се стреми 
към освобождаване на дисидентите в страната, но също привлича 
вниманието върху връзката между наука и общество, както и 
към въпросите за мирно съжителство и интелектуална свобода, 
които анализира в своите съчинения. В очите на света Сахаров 
олицетворява похода срещу отричането на основните права. Нито 
заплахите, нито изгнанието успяват да сломят неговата позиция.

Подобно на Сахаров, носителите на наградата, която носи 
неговото име, показват колко смелост, търпение и вътрешна сила 
са необходими за защита на правата на човека и за борбата за 
всеобщото им признаване. Почти всички плащат скъпо за своята 
отдаденост на борбата за човешко достойнство и много от тях стават 
жертва на гонения, загуба на лична свобода или изгнание. 

Европейският парламент удостоява с наградата «Сахаров» 
изключителни постижения в борбата за защита на свободата на 
мисълта и изразяването, както и в борбата срещу нетърпимостта, 
фанатизма и омразата. Това отразява неговото разбиране, че 
основните свободи не включват само правото на живот и физическа 
неприкосновеност, но и свобода на изразяването и свобода на 
печата, две от най-ефективните средства за борба с потисничеството 
и основна мярка за определяне дали едно общество е демократично 
и отворено.

Правото на безпрепятствена свобода на мнение и на изразяване, 
заложено в член 19 на Международния пакт за граждански и 
политически права на Обединените нации от 16 декември 1966 
г., което включва «правото да се търсят, получават и предават 
информация и идеи от всякакъв род, независимо от границите, в 
устна, писмена или печатна форма, под формата на изкуство, или 
чрез всякакво средство по [личен] избор», отразява духа, в който 
Европейският парламент създава наградата «Сахаров». 

Европейският парламент връчва наградата, посветена на правата 
на човека (заедно с сума в размер на 50 000 евро), на тържествено 
заседание в Страсбург, което се състои на или в периода около 10 
декември - датата, на която през 1948 г. е подписана Всеобщата 
декларация за правата на човека на Обединените нации. 

Правата на човека в Европейския парламент

Европейският съюз е основан на принципите на свобода, демокрация, 
спазване на правата на човека и основните свободи и принципа 
на правовата държава. Тези принципи са общи за всички държави-
членки и са заложени в Договора за Европейски съюз. Европейският 
съюз зачита основните права, предвидени в Европейската конвенция  
за правата на човека, която е подписана от всички настоящи държави-
членки на ЕС в Рим през 1950 г., под егидата на Съвета на Европа. При 
решаване на международноправни въпроси в областта на правата 
на човека, за ЕС и държавите-членки Европейската конвенция е най-
важният документ за позоваване, заедно с Всеобщата декларация за 
правата на човека на Обединените нации и пактовете, основани на 
нея, както и Хартата за основните права на Европейския съюз.

В Договора за Европейски съюз е предвидено, че правата на държава-
членка, която извършва сериозно и повтарящо се нарушение на 
горепосочените принципи, могат да бъдат суспендирани, и че всяка 
нова държава-членка е длъжна безусловно да спазва тези принципи.  
По отношение на трети страни Договорът определя, че развитието 
и укрепването на демокрацията и принципа на правовата държава, 
както и зачитането на правата на човека и основните свободи, са 
сред най-важните цели на Общата външна политика и политика на 
сигурност, както и на политиката на сътрудничество за развитие. 
Тази цел бе изрично включена в Договора, в отговор на натиска 
на Европейския парламент, който бе насърчен да даде основен 
приоритет на правата на човека, не на последно място поради 
призивите на граждани в рамките на ЕС и извън него и поради 
многото на брой  и разнообразни дейности на неправителствените 
организации. 

По същото време когато Съветът на министрите публикува годишния 
доклад на ЕС относно правата на човека,  Комисията по външни 
работи изготвя годишен доклад относно положението на правата 
на човека по света и политиката на ЕС относно правата на човека. 
Подкомисията по правата на човека, която бе възстановена в началото 
на шестия законодателен сезон, е орган на ЕП, който отговаря за 
парламентарните инициативи в тази област и поддържа постоянен 
форум за дискусии с активисти по правата на човека относно 
положението на правата на човека и демокрацията в държави, които 
не са членки на ЕС. Наред с това Комисията по развитие провежда 
редовни срещи във връзка с правата на човека в държавите от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) или относно 
специфични проблеми като децата-войници или децата-роби, като 
на тези срещи участват както правозащитни неправителствени 
организации, така и представители на правителствата. 

Нарушения на правата на човека в държави извън ЕС, и в частност 
конкретни случаи, се разглеждат по време на месечните обсъждания 
на неотложни въпроси, като  правителствата, които имат отношение 
по случая, настоятелно се призовават да предприемат действия. 
Реакциите на засегнатите правителства предполагат, че те не са 
безразлични към критиката на Европейския парламент. Резолюциите 
на ЕП понякога имат незабавно въздействие и често служат като 
основа за действие на Съвета на министрите.

Законодателните правомощия на Парламента му позволяват да 
оттегли одобрението си за сключването на важни споразумения 
с държави извън ЕС при наличието на сериозни нарушения на 
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правата на човека и демократичните принципи. Европейският 
парламент държи на стриктно спазване на клаузите за правата 
на човека, които системно се включват в подобни споразумения, 
и които, в извънредни случаи, предоставят възможност за 
прекратяване на споразумението. Парламентът засили ролята си 
посредством приемането на политически резолюции като част 
от процедурата по одобрение, провеждането на изслушвания 
на представители на гражданското общество на държави извън 
ЕС, изпращането на ad hoc делегации, които намясто да направят 
оценка на положението, свързано с правата на човека, и не на 
последно място, чрез парламентарен политически диалог, който 
включва съвместните парламентарни делегации на ЕП. На редовните 
срещи с парламентаристи от държави-партньори, делегатите на 
ЕП често водят дискусии по конкретни случаи, които понякога 
дават положителни резултати. Основният форум за политически 
диалог между ЕП и парламентаристите от държавите от Африка, 
Карибите и Тихоокеанския басейн е съвместното парламентарно 
събрание на ЕС-АКТБ. Евросредиземноморското парламентарно 
събрание осигурява допълнителни възможности за структуриран 
диалог по въпроси, свързани с правата на човека и демокрацията в 
средиземноморските държави.

Европейският парламент също наблюдава отблизо работата на 
създадения през юни 2006 г. Съвет по правата на човека към 
Обединените нации. Европейският парламент изигра решаваща 
роля при поставянето на въпросите за правата на човека на 
европейския дневен ред. Той предприема специфични инициативи 
в редица области като предотвратяване на мъченията, закрила на 
малцинствата, предотвратяване на конфликти, популяризиране на 
правата на жените и правата на детето, закрила на активистите за 
права на човека, защита на правата на местните народи и на хората 
с увреждания. 

Европейският парламент активно подкрепя кампаниите на ООН 
за мораториум върху смъртното наказание и Световния конгрес 
на националните и международни парламенти за премахване на 
смъртното наказание, създаването на Международен трибунал 
за военни престъпления, създаването на Европейски център за 

наблюдение на расизма и ксенофобията, както и кампанията на ЕС 
за борба с насилието срещу жените. Чрез участието си в мисии за 
наблюдение на избори, Европейският парламент допълнително 
допринася за укрепване на демокрацията в трети страни.

Европейският парламент успя да използва бюджетните си 
правомощия за значително увеличаване на ресурсите за програми 
по въпросите на демокрацията и човешките права. По инициатива 
на ЕП бе създадена отделна глава в бюджета на Европейската 
инициатива за демокрация и права на човека, чийто ресурси 
се използват за финансиране на широка гама от проекти в 32 
страни, покриващи четири приоритетни области: 1. насърчаване 
на демокрацията, принципа на правовата държава и добрите 
управленски практики; 2. премахване на смъртното наказание, 
борба срещу мъченията и избягването на наказателната отговорност, 
подкрепа за международните военни трибунали и Международния 
наказателен съд; 3. борба срещу расизма и ксенофобията, както и 
срещу малцинствената дискриминация и 4. защита на правата на 
местните народи. През 2006 г. Европейският парламент успешно се 
пребори за запазването на отделен инструмент за финансиране на 
подобни дейности.

Европейският парламент отдава първостепенно значение на 
подкрепата на икономическите и социални права на гражданите на 
Съюза, на мерките за борба с расизма, религиозната нетърпимост 
и ксенофобията, както и на отношението към бежанците и 
мигриращите работници. С положението на правата на човека в 
рамките на Европейския съюз се занимава Комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи. Ако гражданите на ЕС 
преценят, че основните им права са били нарушени, те могат да 
отнесат въпроса до Европейския омбудсман или до комисията по 
петициите в Европейския парламент. Омбудсманът разглежда жалби, 
свързани с дейността на институциите на ЕС, докато Комисията по 
петициите се занимава с петиции, отнасящи се до нарушения на 
държавите-членки на техните договорни задължения; нерядко, в 
резултат на процедури вследствие на нарушение на договора, от 
държавите-членки се изисква да изменят законодателството си, за 
да го приведат в съответствие с общностното право.
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осителите на наградата «Сахаров»
Н О С И Т Е Л И Т Е  Н А  Н А Г Р А Д А Т А  « С А Х А Р О В »

 
1988 НЕЛСЪН РОЛИХЛАХЛА МАНДЕЛА и АНАТОЛИ МАРЧЕНКО (посмъртно) 10

1989 АЛЕКСАНДЪР ДУБЧЕК 11

1990 ОНГ САН СУ КИЙ 11

1991 АДЕМ ДЕМАЧИ 12

1992 LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO 12

1993 ОСЛОБОДЖЕНИЕ 13

1994 ТАСЛИМА НАСРИН 13

1995 ЛЕЙЛА ЗАНА 14

1996 ВЕЙ ЦЗИНШЕН 14

1997 САЛИМА ГЕЗАЛИ 15

1998 ИБРАХИМ РУГОВА 15

1999 ШАНАНА ГУЖМАУ 16

2000 ¡BASTA YA! 16

2001 ИЗАТ ГАЗАУИ, НУРИТ ПЕЛЕД-ЕЛХАНАН и ДОН ЗАКАРИАС КАМУЕНО 17

2002 ОСВАЛДО ХОСЕ ПАЯ САРДИНЯС 18

2003 ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА ООН КОФИ АНАН 

 и ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ 19
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Александър Милинкевич 

Той беше избран за общ кандидат за президент на Обединената 
демократичнаа опозиция през м. октомври 2005 г. и съумя да запази 
белоруската опозиция единна за формиране на единен фронт срещу 
Александър Лукашенко по време на президентските избори на 19 
март 2006 г.

Г-н Милинкевич е роден през 1947 г. в гр. Хродна, Беларус, в семейство 
на дейни борци за свобода. През 1969 г. г-н Милинкевич завършва с 
отличие образованието си във Факултета по физика и математика на 
Педагогическия институт в гр. Хродна.

След завършване на следдипломното си образование в Института 
по физика на Академията на науките на Беларус през 1972 г., той е 
работил като младши асистент и е оглавявал Катедрата по физика в 
университета в Сетиф, Алжир от 1980 г. до 1984 г. От 1978 г. до 1980 г. и  
след това от 1984 г. до 1990 г. е бил доцент в Държавния университет 
в Хродна.  

В периода 1990-1996 г. г-н Милинкевич е бил заместник-кмет на 
гр. Хродна. Той започва да се изявява в сферата на националната 
политика и активно участва като ръководител на кампанията по 
време на надпреварата между г-н Семьон Домаш и президента 
Лукашенко по време на президентските избори през 2001 г.

Пет години по-късно, независимо от нарастващите репресии от 
страна на белоруските държавни органи в периода до президентските 
избори през м. март 2006 г., Алексадър Милинкевич призова за 
истинско демократично бъдеще за Беларус и се представи като 
истинска алтернатива на авторитаризма на Лукашенко. 

Той стана официалният кандидат за президент на Обединената 
демократична опозиция в Беларус, като събра над 100 000 
подписа в своя подкрепа. Неговият дипломатичен начин на водене  
на преговори и предпазливи публични изяви спомогнаха за 
изграждането на силна международна подкрепа в полза на неговата 
борба. Оценката, която Европейският съюз даде за резултатите от 
изборите беше, че те не са нито свободни, нито честни, а освен това 
са опорочени. Г-н Милинкевич официално получи 6% от гласовете,  
но според неофициални данни обществената подкрепа за него е 
била далеч по-голяма.

През м. януари 2006 г. г-н Милинкевич беше поканен в Европейския 
парламент, където се проведе двустранна среща между него и 
председателя на Парламента Жосеп Борел Фонтел. Освен това, той 
участва в заседание на комисията по външни работи на Европейския 
парламент в Брюксел, по време на която участва в дебат относно 
политическата програма на Обединената демократична опозиция. 

Положението с правата на човека в Беларус се влоши след изборите 
през м. март 2006 г. Властите въведоха закон, който криминализира 
поведение, което се счита за критикуващо държавата. Все още 
продължава практиката на заглушаване на гласа и лишаване от 
свобода на журналисти, активисти и други критично настроени лица, 
които сегашният режим счита за политически неудобни.

Г-н Милинкевич беше официален гост на председателя на Европейския 
парламент Жосеп Борел Фонтел по време на пленарното заседание 
в Страсбург през м. април 2006 г. По време на това посещение, което 
се състоя непосредствено след президентските избори в Беларус, 

г-н Милинкевич се изказа по време на съвместно заседание на 
комисията по външни работи и делегацията за връзки с Беларус, 
проведе разговори с председателя Борел, ръководствата на всички 
политически групи в Европейския парламент, члена на Комисията 
Бенита Фереро-Валднер и Върховния представител за ОВППС Хавиер 
Солана, и беше приветстван с овации от целия пленарен състав 
на Парламента по време на пленарното гласуване на резолюция 
относно Беларус.

През м. април 2006 г., самият г-н Милинкевич беше лишен от свобода 
в продължение на 15 дни, заедно с други членове на опозицията, за 
участие в «непозволен митинг» - мирна демонстрация в Минск за 
отбелязване на 20-та годишнина от катастрофата в Чернобил. През 
лятото на 2006 г. няколко активисти и политици бяха осъдени на 
до пет години и половина лишаване от свобода. Засегнати от тези 
действия бяха не само самите активисти, но и техните семейства. 

Въпреки потисничеството, г-н Милинкевич е решен да продължи 
борбата си за демократично бъдеще на своята страна и за връщането 
на белоруския народ на основните му права, независимо от все  
по-трудния политически климат.

Чрез присъждането на наградата «Сахаров» на г-н Милинкевич 
Европейският парламент отдава почит на неговите усилия и изразява 
твърдия си ангажимент да види Беларус да намира своя път към 
демокрация и пълноценно участие в живота на една свободна и 
обединена Европа.

е водачът на демократичната опозиция в Беларус.



2 0 0 6

1110

19
88

1989
1990

Нелсън Ролихлахла Мандела, роден през 1918 г. 
в Умтата, Южна Африка, е избран за президент 
и министър-председател на Южноафриканската 
република на първите свободни избори през 1994 г. 
Прекарва по-голямата част от живота си зад решетките. 
За сънародниците си и за света, като лидер на АНК 
(Африкански национален конгрес) той символизира 
съпротивата на чернокожите срещу потискащия режим 
на апартейда. Когато през 1988 г. получава наградата, 
Мандела е все още под домашен арест. 
След като през юни 1999 г. се оттегля от обществения 
живот, той остава отдаден на идеалите и ценностите си 
посредством своите две благотворителни организации - 
Фондацията «Нелсън Мандела» и Детския фонд «Нелсън 
Мандела».
В обръщението си към Парламента по повод 10 години 
демокрация в Южна Африка, Нелсън Мандела каза: 
«Водещ принцип в нашия стремеж към и установяване 

на демокрация в страната, която не се основава на раса, 
беше, че добри мъже и жени могат да бъдат открити 
във всички групи и от всички сфери на обществото, 
и че в едно отворено и свободно общество тези 
южноафриканци ще се съберат, за да реализират общото 
благо съвместно и в сътрудничество. Историческите 
врагове успяха да договорят мирен преход от апартейд 
към демокрация, именно защото ние бяхме подготвени  
да приемем присъщата за другия доброта.»

Нелсън Ролихлахла Мандела

Анатоли Марченко (1938-1986), един от най-известните 
дисиденти на бившия Съветски съюз, умира в затвора в 
Христопол през декември 1986 г. вследствие на гладна 
стачка, след повече от 20 години, прекарани в затвора. 
Член е на създадената през 1975 г. група, призоваваща 
за спазване на Заключителния акт от Хелзинки, и по-
конкретно на разпоредбите, свързани с правата на 
човека, сигурността и сътрудничеството.
Той разкрива истината за съветските трудови лагери 
и затвори, в резултат на което получава доживотна 
присъда за антисъветска агитация и пропаганда. 
«Според мен единственият начин да се бориш срещу 
господстващото зло и беззаконие е да знаеш истината.»

Анатоли Марченко 

През 1989 г. Европейският парламент удостоява с 
наградата Александър Дубчек (1921-1992) един от 
вдъхновителите на процеса на обновление и промяна в 
бившия източен блок и водеща фигура в реформисткото 
движение, известно като «Пражката пролет». 
Стремежът му да придаде на социализма «човешко 
лице» е потъпкан на 21 август 1968 г. от танковете 
на Варшавския договор. Дубчек е обвинен в измяна, 
лишен от длъжност и изключен от Чехословашката 
комунистическа партия; до 1985 г. е обикновен работник. 
През 1988 г. се завръща в политиката като активист за 
граждански права.

След революцията в Чехословакия Дубчек е избран 
за председател на Федералното събрание на 
Чехословашката социалистическа република. Като 
един от хората, които поддържат жива надеждата за 
съветските дисиденти в дългата им борба за гласност, 
както го описва Андрей Сахаров в приветствената си реч 
на церемонията по награждаването, Дубчек изразява 
надежда, че «вследствие на Пражката пролет, великата 
симфония на европейския общностен дух ще продължи 
да отеква през 1990 г. и през всички следващи години».

Александър Дубчек

Онг Сан Су Кий
Родената през 1947 г. Онг Сан Су Кий, опозиционен лидер 
и носител на Нобеловата награда за мир, е удостоена с 
наградата «Сахаров» през 1990 г.
През август 1988 г. военните потушават повсеместна 
обща стачка за демокрация, насочена срещу тогавашното 
правителство на Мианмар, и вземат властта. Онг Сан Су 
Кий се завръща в Мианмар, за да оглави движението 
за демокрация. Военният режим налага кървави 
репресии, като през 1989 г. поставя под домашен арест 
Онг Сан Су Кий и стотици членове на създадената от нея 
Национална лига за демокрация (NLD). Независимо от 
успеха на NLD на свободните парламентарни избори 
през 1990 г., военният режим се запазва чрез налагането 
на военно положение.  Онг Сан Су Кий отказва да бъде 
заточена и е освободена едва през юли 1995 г. след шест 
години домашен арест. Онг Сан Су Кий изразява своите 
убеждения така: «Дори при най-потискащия държавен 
апарат, смелостта винаги изплува, защото страхът не е 

естествено състояние на цивилизованите хора.» На 30 
май 2003 г. Онг Сан Су Кий отново е задържана, както 
и други 19 членове на NLD, и е поставена под домашен 
арест без възможност за връзка със семейството, 
приятелите и политическите си поддръжници.
През октомври 2004 г. ЕС затяга санкциите срещу 
Мианмар след провала на режима да изпълни 
поставените условия, включващи освобождаването 
на Онг Сан Су Кий и прекратяване на тормоза на 
Националната лига за демокрация. Онг Сан Су Кий 
продължава да говори открито за национален диалог, 
свободни избори, демокрация и зачитане на правата на 
човека в нейната страна.
На 19 юни 2006 г. Онг Сан Су Кий навършва 61 години. 
През 2006 г. официално е освободена от домашен арест. 
Но все още съществуват реални ограничения на правото 
й на свободно придвижване и свободно изразяване на 
мнение.
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През 1991 г. Парламентът присъжда наградата за права  
на човека на Адем Демачи, роден през 1936 г. в Прищина, 
Косово, като по този начин почита един човек, прекарал 
по-голямата част от живота си в затвора (1958-1990) 
заради борбата си за основните права на албанците в 
Косово, осъществявана посредством писменото и устно 
слово. 
Затворът не успява да накара Демачи да замълчи:  той 
продължава да надига глас и да разгласява горчивата 
истина относно сръбското потисничество на двата 
милиона албанци в Косово.

«Свободата на словото [е] първата и основна стъпка 
по пътя към демокрация. Без свобода на словото няма 
диалог, без диалог не може да се установи истината, а 
без истината прогресът е невъзможен.»
След освобождаването му Адем Демачи поема 
лидерството на Съвета за защита на човешките 
права и свободи. По време на сръбската офанзива 
от 1998 до 1999 г. той е политическият представител 
на Армията за освобождение на Косово (АОК). От 
започването на войната се посвещава основно на 
етническото помирение и завръщането на бежанците. 
Адем Демачи поема председателството на Комитета за 
взаимно разбирателство, толерантност и съжителство, 
представляващо всички етнически групи в Косово, 
«защото Косово принадлежи на всички» и «ние искаме 
свободно, демократично и мултиетническо общество». 

Адем Демачи

Наградата «Сахаров» за 1992 г. е присъдена на 
аржентинското движение за права на човека «Las Madres 
de la Plaza de Mayo». 
От 1976 до 1983 г. Аржентина е под военна диктатура. През 
април 1977 г. 14 жени се събират за първи път на «Пласа 
де Майо», за да отправят призив към президента Видела. 
Първоначално основната цел на групата майки е да 
открият техните изгубени деца и да поискат наказателно 
преследване за лицата, отговорни за изчезването на 30 
000 души по време на военната диктатура. Впоследствие 
те разширяват обхвата на битката, превръщайки я в 
борба за независима съдебна система, политическа 
промяна и мир.  Демонстрациите на «Las Madres» всеки 
четвъртък пред президентската резиденция Каза Росада 
на Пласа де Майо са символ на съпротива. По време на 
всяка демонстрация участниците носят на главите си 
бели шалове, които са световно признати за символ на 
борбата за правосъдие. 

Аржентинските майки искат младите хора в страната 
да демонстрират политическа ангажираност и да 
се противопоставят на системата, която осъжда  
милиони аржентинци на бедност и не осигурява нито 
образование, нито жилища, нито здравеопазване.
За тази цел «Las Madres de la Plaza de Mayo» създава 
Народен университет, който да обучава млади хора, 
които преди това не са имали достъп до образование.
През декември 2002 г. движението провежда своето 
двайсет и второ 24-часово Шествие на съпротивата под 
мотото «»Не» на плащането на външния дълг».
«Las Madres de la Plaza de Mayo» продължават да 
търсят правосъдие и истина, независимо от многото 
препятствия. Искането им за екстрадиция на някои 
бивши военни от времето на диктатурата е отхвърлено, 
въпреки надеждите, че «пътят към правосъдие» е 
открит.

Майките от Пласа де Майо

Всекидневникът «Ослободжение» е носител на наградата 
«Сахаров» за 1993 г. 
Независимо от смъртните случаи и нараняванията 
сред техни колеги, както и унищожаването на офисите 
на вестника от сръбската артилерия, 70 журналисти 
- мюсюлмани, сърби и хървати - продължават да  
работят в атомно скривалище в мазето на своята сграда, 
рискувайки живота си, за да продължи «Ослободжение» 
да излиза.
Според Златко Диздаревич, един от редакторите по 
това време и впоследствие посланик за Босна, целта 
на «Ослободжение» е да запази и защити Босна и 
Херцеговина като мултиетническа държава.

«Нашите действия бяха насочени срещу смъртта и 
срещу разделянето или дори пълното заличаване на 
Босна и Херцеговина от картата. Хората от Сараево, 
Босна и Херцеговина ще продължат да се борят срещу 
разделянето, чиито корени могат да бъдат открити в 
Европа преди Първата световна война».
През 2003 г. «Ослободжение» («Освобождение»), който 
носи името на вестника, създаден от партизаните по 
време на борбата срещу германската окупация на 
Югославия, отпразнува 60-ата си годишнина.

«Oслободжение»

Таслима Насрин
Когато през 1994 г.  Таслима Насрин печели наградата 
«Сахаров»,  родената през 1962 г. в Бангладеш лекарка 
и писателка вече е търсила убежище в Европа. Творбите 
й, критикуващи религиозния фундаментализъм, и 
в частност потискането на жените, са забранени в 
страната й. Ислямските фундаменталисти отправят 
заплахи за живота й.

В речта при получаването
 на наградата тя каза, че идва от част на света, където 
социалното напрежение и трудностите са непоносими. 
Като писател тя не може да си затваря очите за 
ежедневните страдания и глада в бедните квартали.

През септември 1998 г. Таслима Насрин се завръща 
в Бангладеш при умиращата си майка. Веднага 
щом новината се разпространява, религиозните 
фундаменталисти отново призовават писателката 
да бъде наказана със смърт. Съдът издава заповед 
за задържането й и заплашва да конфискува 
имуществото й. 
Европейският парламент отвръща на нейния зов за 
помощ и в резолюция призовава правителството на 
Бангладеш да защити живота и гарантира сигурността 
на Таслима Насрин.
След продължителни заплахи, през януари 1999 г. 
Таслима Насрин напуска отново  родината си.
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Когато през 1995 г. Европейският парламент присъжда на 
Лейла Зана наградата «Сахаров» въз основа на нейната 
решителна защита на правата на човека и отдаденост 
на каузата за мирно и демократично разрешаване на 
конфликтите между турското правителство и кюрдското 
население, тя вече е прекарала една година в затвора.
В хода на защитата на правата на съпруга й, който е в 
затвора, Зана поема лидерска роля, чиято върхова точка 
е кандидатурата й на турските парламентарни избори 
през 1991 г. В областта Диарбекир получава 84 процента 
от гласовете. При встъпване в длъжност тя обещава на 
кюрдски да се «бори за това кюрдският и турският народ 
да могат да живеят заедно в една демократична рамка.» 
Въз основа на речите и публикациите си в защита 
на правата на кюрдите Лейла Зана, заедно с други 
трима кюрдски депутати от прокюрдската Партия за 
демокрация, е обвинена в подкрепа на ПКК и през 

декември 1994 г. е осъдена от Съда за държавна 
сигурност в Анкара на 15 години лишаване от свобода. 
През 1997 г. правителството предлага да я освободи по 
здравословни причини, но Зана отказва. «Надявам се да 
видя обща амнистия за всички политически затворници. 
Не искам да бъда освободена по здравословни 
причини, докато политическите ми съратници остават 
задържани.» След повторния съдебен процес през 
2003 г., който, както и първият процес срещу нея, не се 
оценява от Европейският съд по правата на човека като 
справедлив и  независим, съдът решава, че бившите 
кюрдски депутати следва да излежат останалата част от 
присъдите си.  На 9 юни 2004 г. обаче турският апелативен 
съд отменя присъдите. На 14 октомври 2004 г. Лейла 
Зана най-сетне има възможност лично да произнесе 
реч на тържествена церемония на пленарната сесия на 
Европейския парламент в Брюксел.

Лейла Зана

«Бащата на китайското демократично движение» е 
носител на наградата «Сахаров» за 1996 г.
Най-видният дисидент на Китай е роден на 20 май 1950 
г. в семейство на държавен служител. Ентусиазиран 
поддръжник на «културната революция» на Мао 
Цзедун, той се присъединява към Червената гвардия, 
но разочарован от зверствата, извършвани в името 
на класовата борба, се посвещава на хуманизма и 
демокрацията.
Когато през 1978 г. Дън Сяопин идва на власт, Вей Цзиншен 
помага за създаването на «Стена на демокрацията». 
Чрез стенните вестници китайските граждани 
призовават за поправяне на несправедливостите, 
на които са жертва. «Какво е истинска демокрация?» 
пита Вей на плакат, привлякъл вниманието и гнева на 
китайското правителство. През 1979 г. Вей нарича Дън 
Сяопин диктатор по модела на Мао Цзедун, за което е  
арестуван, обвинен в антиреволюционни престъпления  

и на организиран показен съдебен процес е осъден на 
15 години лишаване от свобода и тежък труд. 
След освобождаването му през 1993 г. Вей Цзиншен 
не се отказва.  Създава връзки със западните медии и 
продължава да изобличава очевидните нарушения на 
правата на човека в Китай. През 1994 г. е арестуван и 
в края на 1995 г. отново е осъден на 14 години затвор 
за заговор срещу комунизма. Като последица от 
нечовешките условия в затвора и лошото отношение на 
другите затворници, здравето му сериозно се влошава. 
В резултат на постоянния международен натиск на 16 
ноември 1997 г. Вей Цзиншен е освободен и депортиран 
в Съединените щати. Като председател на създадената 
през 1998 г. Отвъдокеанската китайска коалиция за 
демокрация и посредством своята фондация «Вей 
Цзиншен», той продължава дейността си за постигането 
на първостепенната си цел:  права на човека и 
демокрация в Китай.

 Вей Цзиншен

Носителката на наградата «Сахаров» за 1997 г. Салима 
Гезали е родена през 1958 г. близо до град Алжир. През 
осемдесетте години  участва в алжирското женско 
движение, като наред с другото е основател на «Жените 
на Европа и Магреб», създател и главен редактор на 
списанието за жени «NYSSA».
Защитничката на правата на жените се посвещава на 
борбата за права на човека и за демокрация в Алжир. 
След 1994 г., като издател на седмичното списание «La 
Nation», тя все повече акцентира върху проблемите 
на цензурата. Нейните статии постоянно призовават 
към мирно и демократично разрешаване на кризата в 
Алжир, която отнема живота на десетки хиляди души, 
включително и на много журналисти. В резултат на това  
тя става обект на критиките както на алжирските власти, 
така и на ислямски екстремисти.
Публикуването в «Le Monde Diplomatique» на нейния 
доклад за състоянието на правата на човека в Алжир 

подтиква властите да закрият списанието й през 1996 г. В 
отговор на това Салима Гезали казва, че «привличането 
на вниманието върху принципите, които формират 
основите на човешкото общество и проявяването на 
бдителност са най-добрата гаранция, че цивилизацията 
побеждава варварството.» 
На 25 април 1996 г. на проведеното от Европейския 
парламент изслушване относно свободата на пресата 
Салима Гезали описва страха и натиска, на които са 
подложени журналистите в Алжир, ако се опитат да 
заобиколят цензурата и да избегнат убийствения гняв 
на опонентите си.
През 2002 г., малко преди да се възобнови излизането на 
«La Nation», тя потвърждава, че седмичното списание ще 
продължи в бъдеще да се бори за отварянето на Алжир 
към демокрацията.
От февруари 2005 г. Салима Гезали е член на борда на 
Евросредиземноморската мрежа за правата на човека.

Салима Гезали

Ибрахим Ругова
През 1998 г. при ескалирането на въоръжения конфликт 
между сръбски части и Косовската освободителната армия, 
Европейският парламент отправя своето послание, като 
присъжда наградата «Сахаров» на политическия лидер 
на косовските албанци. Награждавайки Ибрахим Ругова, 
Европейският парламент отдава почитта си към човек, 
посветил се на принципа за мирна съпротива срещу 
насилието. Д-р Ибрахим Ругова, роден на 2 декември 
1944 г. в Черца (Истог), Косово, преподава литература в 
университета на Прищина преди да бъде избран за лидер 
на Демократичната лига на Косово (LDK) през 1989 г. През 
същата година Белград отхвърля независимия статут на 
провинция Косово и албанците се оказват подложени 
на натиск, а лидерите на опозицията са арестувани. 
През 1990 г. двата милиона косовски албанци приемат 
своя конституция, през 1991 г. на референдум 97% от 
тях гласуват за независимост на Косово, а през 1998 г. 
обявяват Ибрахим Ругова за президент на самообявилата 
се Република Косово.

Пацифистът Ругова се придържа твърдо към своя подход, 
основаващ се на ненасилствена съпротива срещу сръбския 
режим, като непрестанно подчертава своята готовност да 
влезе в диалог с Белград. Същевременно той се опитва да 
спечели общественото мнение по света за каузата на своя 
народ. Не се поколебава да настоява пред международната 
общественост да ускори натиска си и да предложи закрила 
на Косово. Убеден, че неговият народ би могъл да постигне 
самоопределение единствено с мирни средства, на 18 март 
1999 г. Ибрахим Ругова подписва мирното споразумение от 
Рамбуайе като главен преговарящ за косовските албанци. 
Отказът на Белград да подкрепи споразумението води до 
предприемането на нападения на НАТО над Югославия на 
24 март, планирани да продължат три месеца. На 28 март 
главният съветник на Ругова по мирните преговори Фехми 
Агани е убит в Прищина.  Самият Ругова е принуден да мине 
в нелегалност. През март 2002 г. Ибрахим Ругова е избран 
за първия президент на Косово. Президентът Ругова умира 
от рак на 21 януари 2006 г.
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Шанана Гужмау е роден на 20 юни 1946 г. в Лалея, Източен 
Тимор.  След изтеглянето на португалците Индонезия 
започва политика на дестабилизация на Източен Тимор. 
На 7 декември 1975 г. Индонезия нахлува в страната. 
Гужмау минава в нелегалност и през 1978 г. става 
лидер на военното крило на Революционен фронт за 
независимост на Източен Тимор (FRETILIN).
Насилието, което съпътства нахлуването, отнема живота 
на около 200 000 души, но не успява да сломи решимостта 
на народа за съпротива. Шанана Гужмау се опитва да 
намери мирно разрешение на конфликта като предлага 
на индонезийското правителство мирен план и преговори 
под надзора на ООН. През 1986 г. той успява да обедини 
различните политически и социални групировки и 
образува Тиморски национален съвет за съпротива (TNRC). 
На 20 ноември 1992 г. Шанана Гужмау е арестуван. Осъден 
е на доживотен затвор, като впоследствие присъдата е 
намалена на 20 години, по обвинения за сепаратизъм 

и незаконно притежание на оръжие и накрая, през 
февруари 1999 г., е поставен под домашен арест. Дори 
лишаването от свобода на Шанана Гужмау, също известен 
като «Мандела на Тимор», не сломява съпротивата в 
Източен Тимор. В отговор на масирания международния  
натиск президентът на Индонезия Хабиби освобождава от 
затвора Шанана Гужмау на 7 септември 1999 г., малко след 
референдума от 30 август, на който 80% от населението 
на Източен Тимор гласува за независимост. Шанана 
Гужмау, който става символ на съпротивата в Източен 
Тимор и въплъщение на надеждите на международното 
движение за солидарност, казва при освобождаването 
си: «Като свободен човек обещавам да направя всичко, 
което е по силите ми, за да донеса мир на Източен Тимор 
и моя народ.» През април 2002 г. се провеждат първите 
свободни президентски избори в Източен Тимор. Шанана 
Гужмау е избран с почти 83% от гласовете. На 20 май 2002 
г. Кофи Анан официално обявява Демократична република 
Източен Тимор за независима държава. 

Жозе Алешандр «Шанана» Гужмау

Групата за натиск BASTA YA (Достатъчно вече), която 
получава консултативен статут към Икономическия и 
социален съвет на ООН през юли 2004 г., се състои от 
хора, които работят за постигането на основни права 
на човека, демокрация и толерантност в страната на 
баските. Членовете на групата произхождат от различни 
идеологически среди, но са постигнали съгласие по 
следните три принципа:
> активно се противопоставят на тероризма;
>  подкрепят всички жертви на тероризма и 

политическото насилие;
>  поддържат принципа на правовата държава, както е 

записан в Конституцията и Закона за автономията.
Тероризмът на ЕТА и на други подобни групировки 
представлява заплаха в страната на баските за основните 
свободи и правата на човека. Хиляди души стават жертва 
на заплахи, изнудване, шантаж и нападения, които са 

насочени също така към техните семейства и имущества.  
Те не могат да се изразяват свободно или да упражняват 
правата си без да поемат огромни рискове.
Членовете на BASTA YA рискуват живота си, за да се 
борят с тероризма и единственото оръжие, с което 
разполагат е мирната мобилизация на хората за защита 
на техните основни свободи. BASTA YA има за цел да 
изостри вниманието чрез действия, предназначени да 
покажат солидарност с онези, които се противопоставят 
на тероризма и подкрепят демократичните ценности.
През март 2002 г. говорителят на групировката Фернандо 
Саватер заявява пред Комисията по външни работи на 
Европейския парламент, че след 25 години всекидневна 
борба хората не могат вече да търпят, и че в последните 
десет години 10% от населението вече е напуснало 
страната на баските.

¡BASTA YA!

Изат Газауи е роден през 1951 г. в Палестина. Той е 
професор в университета на Бирзейт и има магистърска 
степен по английска литература. Той е председател 
на Съюза на палестинските писатели, пише романи 
и разкази, занимава се с литературна критика и 
организира и председателства първата Международна 
конференция на писателите в Палестина (1997 г.) 
Изат Газауи е член на Изпълнителното бюро на 
Палестинския съвет за справедливост и мир и е удостоен 
с Международната награда за свобода на изразяването 
в Ставангер през 1995 г. Лишаван е от свобода и е 
наказван неколкократно от израелските власти заради 
неговата политическа дейност.

Животът му е белязан от убийството на 
шестнадесетгодишния му син Рами, извършено от 
израелската армия. Той е убит в двора на училището му, 
докато е отивал да помогне на ранен приятел. Въпреки 
тази трагедия, Изат Газауи продължава да търси културен  
и политически диалог с израелския народ.
Заедно с израелския писател Абрахам Б. Йехошуа 
и фотографа Оливеро Тоскани публикува книга за 
отношенията между палестинци и израелци, която има 
голям успех. 
Изат Газауи умира на 4 април 2003 г.

Изат Газауи

Нурит Пелед-Елханан
Родената в Израел през 1949 г. Нурит Пелед-Елханан е 
университетски професор по сравнителна литература.  
Тя представлява всички израелци, които са се посветили 
на постигането на решение на конфликта чрез преговори 
и които ясно признават правата на двата народа и 
двете страни да съществуват равностойно в съседство. 
Нейният баща е известният генерал Мати Пелед, прочут  
с усилията си да насърчава мира и напредъка.
Нейната 14-годишна дъщеря Смадар е убита при 
самоубийствен бомбен атентат, извършен в Западен 
Йерусалим от палестинец.  След убийството на дъщеря 
й, Нурит не се отдава на отчаянието, а изнася речи, които 
акцентират върху отговорността, носена от онези, които 
провеждат недалновидна политика, с която отказват да 
признаят правата на другите и подбуждат към омраза и 
стълкновения. Нурит Пелед-Елханан основава Форум на 
израело-палестинските опечалени семейства.

В речта си към гимназисти в Римини на 4 февруари 
2004 г. Нурит Пелед-Елханан казва: «Крайно време е да 
определим какво се случва в Близкия изток по-скоро 
от гледна точка на престъпността, а не от политическа 
или военна гледна точка...   Време е да покажем как да 
разпознаваме фалшиви идеали и да се противопоставяме 
на ужасяващата злоупотреба с идеали... Крайно време 
е ... да станем отново личности, а не нации, личности, а 
не войски, и да работим заедно за спасяването на онези 
деца, които са все още живи, като кажем «достатъчно».

Чрез своя живот и своята отдаденост Изат Газауи и Нурит Пелед-Елханан въплъщават надеждата за мирно решение на конфликта между палестинци 
и израелци чрез преговори.  Техните лични трагедии не ги превръщат във врагове; тяхната болка не се превръща в омраза, а вместо това в енергия, 
необходима за намирането на начини за зачитане на правата на отделните граждани.
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През 1999 г. сред анголския народ се появява подновен 
и растящ стремеж към борба за мир и права на човека, 
окуражен от усилията на църковни водачи и различни 
органи на гражданското общество да насърчат «всеобщо 
национално помирение».
Архиепископ Закариас Камуено е в челните редици 
на това движение за мир. Роден в Чимбундо (Хуамбо, 
Ангола) през 1934 г., ръкоположен през 1961 г. и 
провъзгласен за архиепископ на Лубанго през 1995 г., 
Дон Закариас Камуено изразява своите непоколебими, 
безпристрастни и решителни възгледи пред всички 
страни от конфликта в опит да постигне траен мир чрез 
политически диалог след 26 години гражданска война.  
През 2001 г. той получава наградата «Сахаров» като 
признание за неговите неуморни усилия.

Прекратяването на огъня през 2002 г. след убийството на 
Жонаш Савимби, мирните преговори и общият климат 
на подкрепа на демокрацията могат да бъдат приписани 
на кампанията, проведена от Дон Закариас Камуено и 
други религиозни и граждански водачи.
През 2003 г. архиепископ Закариас Камуено подава 
оставка като председател на Конференцията на 
архиепископите на Ангола и Сао Томе (CEAST), но 
продължава да работи активно чрез своята епархия и 
Вселенския комитет за мир в Ангола (COIEPA) за постигане 
на демокрация, спазване на основните свободи и права 
на човека, осъществяването на принципа на правовата 
държава и трайно национално помирение.

Дон Закариас Камуено

През 2002 г. Европейският парламент присъжда 
наградата «Сахаров» на основателя на Movimiento 
Cristiano Liberación (Християнско освободително 
движение) Освалдо Хосе Пая Сардиняс, роден през 1952 
г., като по този начин отдава почит на неговата пълна 
всеотдайност при осъществяването на национален  
диалог и демократични промени в Куба.
Макар и преследван и осъждан от времето на младостта 
си поради критики към политиката на Фидел Кастро, 
неговата преданост остава непоколебима.  През 1997 
г. Пая Сардиняс изготви проекта «Варела», който  
призовава към национален референдум за свободата на 
изразяване и събиране, свободни плуралистични избори, 
освобождаване на всички политически затворници и 
икономически и социални реформи. Наред с това Пая 
Сардиняс демонстрира подкрепата си за постигането 
на политическа промяна посредством съществуващи 
законни средства. Заедно с поддръжниците си той 

успя да събере 25 000 подписа и да представи проекта 
на Националното събрание на народната власт през 
май 2002 г. За първи път опозицията се обедини, за да 
подкрепи манифеста ‘Todos Unidos’ (Всички заедно). 
През март 2003 г. 75 кубинци, две трети от които преди 
това активно заети в кампанията за референдум, бяха 
осъдени на много години затвор за престъпления 
спрямо националната независимост и териториалната 
цялост.
В обръщението си към Европейския парламент Освалдо 
Хосе Пая Сардиняс даде обещание, че репресията 
на правителството на Куба няма да спре кампанията, 
защото народът на Куба иска промяна без насилие. 
През юли 2003 г. 200 членове на Европейския парламент 
поставиха подписи върху «инициативата Сахаров» 
и с това увериха Освалдо Хосе Пая Сардиняс в 
продължаващата си подкрепа.

Освалдо Хосе Пая Сардиняс

специално в памет на Серхио Виейра де Мело и 
многобройните други служители на ООН, загубили 
живота си при изпълнение на дълга си за мир по 
света.
 

Присъждайки наградата «Сахаров» за 2003 г. на 
Обединените нации, Европейският парламент изрази 
признанието си за действията на ООН в полза на мира, 
правата на човека и основните свободи, както и за 
действията в подкрепа на демокрацията и принципа на 
правовата държава в целия свят.
В ерата на глобализацията, под ръководството на 
Кофи Анан бяха направени усилия за превръщането 
на ООН в по-ефикасен инструмент в услуга на световни 
потребности: «Ще продължим усилията си за справяне 
с бедността, болестите, промените в климата и 
разпространението на малки оръжия. Наред с това 

ще работим заедно в борбата срещу тероризма и 
разпространението на оръжия за масово унищожение. 
Обединените нации трябва да се изправят едновременно 
срещу всички тези заплахи.» 
Наградата «Сахаров» е израз на уважение към персонала 
на Обединените нации, който работи неуморно за 
световния мир, често при трудни условия. Тези хора са 
изложени на риск от загуба на живота и много от тях 
вече са го загубили.
Наградата е по-специално в памет на Серхио Виейра 
де Мело, Върховен комисар на Обединените нации за 
правата на човека и един от най-стойностните деятели 
на ООН, който бе убит през 2003 г. заедно с други 
служители на ООН при нападение на щаб-квартирата на 
ООН в Багдад, докато изпълнява дълга си като специален 
представител на Кофи Анан в Ирак. 

Генералният секретар на ООН Кофи Анан и целият персонал на Обединените нации

Асоциация на журналистите в Беларус
Асоциацията на журналистите в Беларус (BAJ) заема 
изключително важно място сред спечелилите наградата 
с ангажираността си към каузата на свободата на словото 
и подкрепата си за независимата и професионална 
журналистика в Беларус.
Представлявайки близо 1 000 медийни работници, 
Асоциацията работи при изключително трудни условия 
в защита на законните права на журналистите, които 
нерядко са жертва на заплахи, тормоз, съдебно 
преследване и експатриране. В редица индивидуални 
случаи бързата намеса на BAJ даде възможност да бъде 
потърсена сметка от отговорните за смъртните заплахи 
срещу журналисти. Въпреки липсата на независима 
съдебна власт, адвокатите на BAJ често постигат успехи, 
когато представляват журналисти и медии в съда.
Асоциацията играе важна роля като наблюдател, като 
документира конфликти между правителствените власти  
и неправителствените медии, като консултира вестници 

и приканва властите към приемане на равностойни 
мерки. Журналистите непрекъснато се стремят към 
усъвършенстване на високия професионален стандарт.
Важна част от работата на Асоциацията е да увеличи 
вниманието на обществеността към конституционното 
право на свобода на информацията и към начините 
на упражняване на правата на човека. За тази цел BAJ 
полага усилия срещу приемането на нов репресивен 
закон за медиите. Чрез Правния си център за медийна 
защита, BAJ работи за подобряване на съществуващата 
правна рамка.
На 3 май 2005 г.,  Световния ден на свободата на печата, 
Асоциацията призова за подкрепа за независимия 
печат в Беларус като единствен източник, с оглед 
на положението в страната, на актуална и подробна 
информация за гражданите на Беларус по отношение на 
събитията в страната и по света.
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Хауа Ибрахим - по документ DV/589556 - една промяна в първото изречение
«Дами в бяло» от Куба са едни от тримата носители 
на наградата «Сахаров» за 2005 г. С това отличие 
Европейският парламент отдава признание на тяхната 
смелост и принос към каузата за защита на човешките 
права в Куба и привлича вниманието към 75-те 
политически дисиденти, осъдени през март 2003 г., 
в повечето случаи просто за това, че са критикували 
липсата на политическа свобода в страната. В Куба 
откритите критики срещу правителството са подривен 
акт, който се наказва с до 25 години затвор. 
Всички опити затворниците да бъдат забравени се 
провалят поради мирния протест, с който техните 
съпруги, майки и дъщери привличат вниманието на 
международната общност към тяхното положение.  
Те наричат себе си «Дами в бяло» («Damas de blanco»), 
а движението им възниква спонтанно в началото на 
2004 г. Не са политическа партия, нито са свързани с 
какъвто и да е вид политическа организация. Носейки 
бяло като символ на невинност и чистота, те напомнят 
на аржентинките от 70-те години от Движението на 
майките от Пласа де Майо, носителки на наградата 
«Сахаров» за 1992 г., които използват подобна стратегия, 
за да получат информация за своите деца, безследно 
изчезнали по време на  военната диктатура.
Всяка неделя «Дами в бяло» посещават служби в 
църквата «Санта Рита», след което мирно, с цветя в 
ръцете, се отправят по един от булевардите в Хавана 
-  Кинта авенида, призовавайки за освобождаването 
на близките си и на всички произволно хвърлени в 
затворите на острова. В началото те пишат писма до 
кубинските власти, но не получават нито един отговор. 
За първи път от 47 години насам жени в Куба излизат 
на улицата, за да протестират срещу несправедливи 
затворнически присъди.

Въпреки че са заплашвани и обиждани, 
«Дами в бяло» продължават да се 
застъпват за правата на политическите 
затворници в Куба и за достойнството 
на всички кубинци. Най-сериозната 
атака срещу тях е на 20 март 2004 г., 
Цветница, когато те са нападнати и 
подложени на обиди от членове на 
проправителствената Федерация на 
кубинските жени. 
Техният призив за справедливост и за 
незабавно и безусловно освобождаване 
на всички политически затворници 
е отправен чрез мирен протест. Те са 
единни в болката си в лицето на ужасните условия, в 
които са държани техните близки в затвора. «Дами в 
бяло» призовават за солидарност на всички народи в 
името на тяхната кауза. 
Пет жени: Лаура Поян, съпруга на Ектор Маседа, 
Мириам Лейва, съпруга на Оскар Еспиноса Чепе, Берта 
Солер, съпруга на Анхел Моя, Лойда Валдес, съпруга 
на Алфредо Фелипе Фуенте и Хулиа Нунес, съпруга на 
Адолфо Фернандес Сайнц, са избрани от групата, за да 
получат на церемонията в Европейския парламент в 
Страсбург наградата от името на «Дами в бяло». 
Добавена част:
Кубинските власти не позволиха на представителките да 
напуснат страната и да получат Наградата в Страсбург. 
Бяха представени от Бланка Рейес, една от техните 
активистки, понастоящем живуща в Испания. До този 
момент наградата «Сахаров» не е предадена на «Дами в 
бяло». Европейският парламент продължава да настоява 
за тяхното право да получат Наградата лично по време 
на пленарна сесия.

«Дами в бяло» - по  документ DV/589556 - добавено е изречение в края на текста
Една от спечелилите наградата «Сахаров» за 2005 г. бе 
Хауа Ибрахим, 37-годишна адвокатка в областта на 
човешките права от Абуджа, Нигерия, и майка на две 
момчета. Тя е родена в малко, бедно село, в семейството 
на мюсюлмански духовник. Адвокатската кариера не 
би трябвало да фигурира в нейната съдба. Очаквало се 
е тя да се омъжи на 12 години и да приключи учението 
си още в началното училище, но тя отхвърля този 
предначертан път.  
Тя е една от малкото жени-адвокати, практикуващи в 
Северна Нигерия. Работата й я отвежда до откъснати 
и неразвити части на страната, където й се налага да 
пътува с камила или магаре, за да стигне до селата. Тя 
описва този период като един от най-щастливите в 
живота си, тъй като той й дава възможност да общува с 
хора от народа, от които е произлязла и тя. 
Съзнава много ясно колко важно е образованието като 
път за получаване на повече права за жените и като 
най-добрата защита за най-онеправданите. Бедността и 
неграмотността вървят ръка за ръка, а фундаментализмът 
се подхранва от невежеството. Самата тя отраснала като 
мюсюлманка, Хауа Ибрахим се бори неуморно срещу 
религиозния фундаментализъм.
Хауа Ибрахим е изградила практика, която може да 
бъде описана само като изключителна:  защитава хора, 
осъдени от ислямските закони на шериата, които се 
прилагат в 12 щата в северната част на Нигерия. Все още 
се произнасят смъртни присъди, макар и за момента 
те да не се изпълняват. От 1999 г. насам Хауа Ибрахим 

е работила безплатно като адвокат от защитата по 47 
дела, много от тях на жени, обвинени в прелюбодеяние 
и осъдени да бъдат убити с камъни. Животът на Амина 
Лавал, Сафия Хусайни и Хафсату Абубакар е спасен 
благодарение на нейната способност да мобилизира 
вниманието на международната общност. Тя е работила 
не по-малко дейно и по други случаи на жестоки и 
нечовешки наказания като тези на жени, осъдени на бой 
с камшик или на млади момчета, осъдени да им бъде 
отрязана ръката за кражба.
Хауа Ибрахим се е превърнала в символична фигура, но 
нейната харизма кара някои да се чувстват неудобно. 
Забранено й е да се изказва в ислямски съдилища. «Аз 
не коментирам Корана» - казва тя. - «Единствената ми 
цел е да се уважават основните права на всеки един 
човек, да се зачитат принципите на правовата държава  
и правото на справедлив съдебен процес.» 
Хауа доказва успешно, че шериатът изисква шериатските 
съдилища да зачитат процесуалните и материални 
права, които се гарантират както от шериатското 
законодателство, така и от нигерийската конституция, 
и че международните договори за защита на човешките 
права, подписани от Нигерия, трябва да бъдат спазвани.
Днес каузата на Хауа намира отзвук отвъд границите 
на Нигерия. За нея обаче най-трудната задача, която й 
предстои, е гласът й да бъде чут в собствената й страна.
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Един от тримата лауреати на наградата «Сахаров» за 
2005 г. - «Репортери без граници»,  води кампания за 
свобода на печата по цял свят, защитава и подкрепя 
журналисти и други медийни представители, които са 
жертва на преследване и цензура. 
Според «Репортери без граници» над една трета от 
населението на света живее в страни, където няма 
свобода на печата. От 10 октомври т.г. насам в света 
са убити 62-ма журналисти, докато са изпълнявали 
работата си. Днес повече от 130 журналисти по цял 
свят са в затвора и понякога прекарват години наред 
там само защото вършат работата си. «Репортери без 
граници» се бори срещу тази практика вече 20 години. 
«Репортери без граници» е в състояние на постоянна 
бдителност чрез мрежата си от над 100 кореспонденти 
и информира медиите и обществеността - чрез 
прессъобщения и кампании за мобилизиране на 
общественото съзнание, при което сурово осъжда 
всяка атака срещу свободата на печата в световен 
мащаб. Не само че изтъква нравствените аргументи 
срещу ограниченията на свободата на печата, срещу 
цензурата и преследването на пресата, но предлага и  
практическа помощ за журналистите, които работят във 
военни зони. 

Със създаването на мрежата «Дамокъл» през януари 
2002 г. «Репортери без граници» придоби правен клон. За 
да гарантира, че убийците и мъчителите на журналисти 
ще бъдат  изправени пред съда, мрежата предоставя на 
жертвите правни услуги и ги представлява в съда. 
Инициативите на организацията се провеждат на пет 
континента чрез националните й клонове и регионални 
офиси, в тясно сътрудничество с местните и регионални 
организации, защитаващи  свободата на печата.
Интернет-страницата на «Репортери без граници», 
поддържана на три езика, следи ежедневно за 
нарушенията на свободата на печата в световен мащаб 
и предлага възможността за подписване на електронни 
петиции в подкрепа на журналистите, които са в затвора. 
За да се надхитри цензурата, в страницата периодично се 
публикуват статии, които са били забранени в страната 
на произхода им, предлага се домакинство на вестници, 
които са били закрити в родните им страни и тя служи 
за форум на журналисти, които са били «накарани да 
замлъкнат» от властите на страната им. 
На 10 декември всяка година асоциацията присъжда 
наградата «Репортери без граници - Фондация на 
Франция» на журналисти за техния изключителен 
принос към каузата на свободата на печата в страната 
им. 

«Репортери без граници»- по документ DV/589556
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