Story

Overrækkelse af Sakharovprisen
Onsdag kunne Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek overrække Europa-Parlamentets pris for tankefrihed, Sakharovprisen, til Oleg Orlov, Sergej Kovalev og Ljudmila Aleksejeva på vegne af den russiske menneskerettighedsorganisation MEMORIAL og alle andre menneskerettighedsforkæmpere i Rusland.
Jerzy Buzek lykønskede under overrækkelsesceremonien Oleg Orlov, Sergej Kovalev og
Ljudmila Aleksejeva med prisen og sagde: ”Der er dage, hvor jeg er særlig stolt over at være
formand for Europa-Parlamentet. I dag er sådan en dag. Det er en stor ære for mig at meddele, at formandskomiteen enstemmigt har besluttet at overrække dette års Sakharov-pris
for tankefrihed til MEMORIAL og dens tre repræsentanter Oleg Orlov, Sergei Kovalev og
Lyudmila Alexeyeva, såvel som alle andre menneskerettighedsforkæmpere i Rusland."
"Med denne pris beærer vi dem, som har viet deres liv til forsvaret for menneskerettighederne. I Europa ved vi, hvad prisen for frihed og tankefrihed er... Det er vores pligt at bevare de
værdier, som er så dyrebare for os alle. Vi har behov for flere priser af denne slags i Europa."
Sergei Adamovich Kovalev takkede for prisen på vegne af MEMORIAL: "På vegne af Memorial-organisationen, vil jeg gerne takke Parlamentet for denne høje udmærkelse - Sakharov-prisen.
For Memorial vedrører denne pris ikke kun vores organisation, men alle menneskerettighedsgrupper i Rusland.
Gennem fyrre år - først i Sovjetunionen og derefter i Rusland - har menneskerettighedsforkæmpere kæmpet for »europæiske værdier«, hvilket vil sige, universelle værdier. Denne
kamp har aldrig været let.
"Tankefrihed er grundlaget for alle andre friheder. Derfor er det er så rammende, at Sakharov-prisen bliver kaldt for "prisen for tankefrihed". Vi er meget stolte over at modtage denne
pris i dag", sluttede Sergei Adamovich Kovalev
MEMORIAL
MEMORIAL er en russisk NGO, grundlagt i 1988, med det formål at fremme sandheden om
den politiske undertrykkelse i Sovjetunionen og bekæmpe nuværende menneskerettighedskrænkelser i de post-sovjetiske stater. Organisationen har indsamlet navne på 1.300.000
forfulgte mennesker, og ønsker at oprette et offentligt arkiv, der skal sætte fokus på konsekvenserne af det totalitære styres undertrykkelse i de tidligere sovjetstater.
Sakharov-prisen
Europa-Parlamentet uddeler hvert år "Sakharov-prisen for tankefrihed". Prisen blev indført
i 1988 og tildeles personligheder eller organisationer, som kæmper for at forsvare menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Prisen er opkaldt efter den sovjetiske
fysiker og menneskerettighedsaktivist Andrei Sakharov. Det er i år 20 år siden, Andrej Sakharov døde.
Du kan nedenfor læse mere om Sakharov-prisen og MEMORIAL.
« I Europa ved vi, hvad prisen for tankefrihed er »
Jerzy Buzek
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