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Spremljanje nagrade Saharova 

Resolucija Evropskega parlamenta o spremljanju nagrade Saharova 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika, 

A. ker je bila nagrada Saharova za svobodo misli ustanovljena 1988 in ker je to eden od 

mnogih načinov podpore Evropskega parlamenta človekovim pravicam in demokraciji, pa 

tudi priznanja tistim, ki se borijo proti zatiranju, nestrpnosti in krivicam v svetu, za njihov 

prispevek, 

B. ker so med dobitniki osebnosti ali organizacije, kot na primer: Anatolij Marčenko (1988), 

Aung San Suu Kyi (1990), Adem Demaçi (1991), Las Madres de la Plaza de Mayo (1992), 

Oslobodjenje (1993), Taslima Nasreen (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), 

Salima Ghezali (1997), Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), ¡Basta Ya! 

(2000), Nurit Peled Elhanan, Izzat Ghazzawi, Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo 

José Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan in Organizacija združenih narodov (2003), Zveza 

novinarjev Belorusije (2004), Dame v belem (Kuba), Novinarji brez meja in Hauwa Ibrahim 

(2005), Aleksander Milinkevič (2006), 

C. ker dobitnica za leto 1990, burmanska oporečnica Aung San Suu Kyi, ki je v hišnem 

priporu, in nagrajeni za leto 2005, kubanska skupina Dame v belem, še niso smeli priti po 

nagrado;  

D. ker se je konferenca predsednikov odločila, da na Kubo in v Burmo pošlje dve delegaciji, ki 

bi vzpostavili stik z dobitniki in tako preverili, kako je z njimi; 

E. ker dobitnik nagrade Saharova za leto 1996, Wei Jingsheng, od takrat še vedno zaporu, 

doslej ni imel priložnosti spregovoriti na zasedanju in sprejeti znesek, ki spremlja nagrado; 

1. obžaluje, da omenjenim dobitnikom še vedno ni dovoljeno, da bi osebno sprejeli nagrade, s 

čimer je kršena ena od temeljnih človekovih pravic, to je neoviran vstop in izstop iz svoje 

države, pravica, ki jo Splošna deklaracija o človekovih pravicah izrecno priznava; 

2. zahteva, da spričo odločitve konference predsednikov, da v Burmo in na Kubo pošlje 

delegaciji, oblasti teh dveh držav omenjenima delegacijama olajšata potovanje; 

3. pozdravlja odločitev konference predsednikov 16. novembra 2006, da se vzpostavi 

mehanizem spremljanja dobitnikov nagrade in sistematičnega pošiljanja delegacije 

Evropskega parlamenta na srečanje s tistimi dobitniki, ki jim oblasti njihovih držav niso 

dovolile prisostvovati podelitvi; 

4. ponovno zahteva, da se vsem dobitnikom nagrade Saharova, še posebej pa Aung San Suu 

Kyi, Oswaldu Joséju Payi Sardiñasu in kubanski skupini Dame v belem, omogoči dostop do 

evropskih institucij; 



5. zahteva od svojega predsednika, da sprejme vse potrebne ukrepe za udejanjenje teh sklepov; 

6. poziva konferenco predsednikov, naj na dnevni red naslednjega zasedanja vključi 

organizacijo podelitve nagrade Saharova Weiju Jingshengu; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, burmanski, 

kitajski in kubanski vladi, kitajskemu parlamentu, burmanskemu parlamentu, narodni 

skupščini Republike Kube in svetu Združenih narodov za človekove pravice. 

 


