
 

Sacharovova cena: odhalení nominací pro rok 2015
 
Nominace na Sacharovovu cenu Parlamentu pro rok 2015 byly oznámeny ve čtvrtek 10.
září. Cena je každoročně udělována výjimečným osobnostem, které bojují proti
nesnášenlivosti, fanatismu a útlaku. Nominace budou formálně představeny v pondělí 28.
září během společné schůze Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a podvýboru
pro lidská práva. Jméno vítěze bude oznámeno v říjnu.
 
Kandidáty na Sacharovovu cenu za rok 2015 jsou: 
 
Ráif Badawí, saúdskoarabský blogger a autor internetových stránek Free Saudi Liberals
(Svobodná saudská liberální síť), který byl odsouzen k deseti letům vězení, 1000 ranám bičem
a vysoké pokutě za to, že na svých internetových stránkách hanobil islámské hodnoty.
 
Političtí vězni ve Venezuele a demokratická opozice ve Venezuele ztělesněná volební
koalicí Mesa de la Unidad Democrática, která byla založena v roce 2008 s cílem sjednotit
opozici k politické straně prezidenta Huga Cháveze.
 
Edna Adan Ismailová, somálská bojovnice za odstranění mrzačení ženských pohlavních
orgánů a bývalá vládní ministryně. Je ředitelkou a zakladatelkou nemocnice pro matky a děti
„Edna Adan Maternity Hospital“ v Hargeise v Somalilandu (Somálsko).
 
 
 
Boris Němcov, ruský fyzik, bývalý místopředseda vlády a opoziční politik, který byl v únoru
2015 v Moskvě zavražděn.
 
 
 
Nadija Šavčenková, ukrajinská vojenská pilotka a členka Nejvyšší rady a ukrajinské delegace v
Parlamentním shromáždění Rady Evropy, která byla zadržena dne 18. června 2014 a nelegálně
přepravena do Ruska.
 
Tři oznamovatelé: Edward Snowden, počítačový expert, který pracoval pro Národní
bezpečnostní agenturu USA a prozradil tisku podrobnosti o jejích programech hromadného
sledování, Antoine Deltour, bývalý auditor společnosti Price Waterhouse Coopers, který podal
novinářům informace o tajných daňových ujednáních s nadnárodními společnostmi v
Lucembursku, a Stéphanie Gibaudová, která odhalila daňové úniky a praní peněz, jichž se
dopouštěla společnost UBS AG.
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Sacharovova cena: Jak to funguje?
 
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení každoročně uděluje Evropský parlament. Byla založena
v roce 1988 a je udílena jednotlivcům a organizacím, kteří obhajují lidská práva a základní
svobody. Minulý rok Sacharovovu cenu získal Denis Mukwege.
 
Nominace na Sacharovovu cenu mohou předkládat politické skupiny nebo alespoň 40 poslanců
Evropského parlamentu. Na základě těchto nominací hlasuje Výbor pro zahraniční věci a
Rozvojový výbor o užším seznamu sestávajícím z tří finalistů. Konference předsedů složená z
předsedy EP a předsedů politických skupin posléze zvolí vítěze.
 
Více informací o Sacharovově ceně
Sacharovova cena
Top téma: Sacharovova cena za rok 2014
Bývalí nositelé

Více informací o kandidátech
Vražda Borise Němcova: poslanci EP volají po mezinárodním vyšetřování
Pronásledování demokratické opozice ve Venezuele
Nadija Šavčenková
Oznamovatel aféry Luxleaks Deltour získává širokou podporu Parlamentu
Lidská práva: Ráif Badawí, hromadné hroby na Kypru, Bob Rugurika
Vyšetřování NSA: poslanci EP vyslechnou prohlášení odborníků z USA na ochranu soukromí,
oznamovatelů a Snowdena.
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/laureates/2010-2014.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20141008TST73415/Sacharovova-cena-2014
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/laureates/2010-2014.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20150306IPR31722/Vra%C5%BEda-Borise-N%C4%9Bmcova-Poslanci-volaj%C3%AD-po-nez%C3%A1visl%C3%A9m-mezin%C3%A1rodn%C3%ADm-vy%C5%A1et%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0106+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0186+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20150601IPR61309/Luxleaks-whistle-blower-Deltour-wins-broad-support-in-Parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20150206IPR21213/Human-rights-Raif-Badawi-mass-graves-in-Cyprus-Bob-Rugurika
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20130930IPR21126/NSA-inquiry-MEPs-hear-US-privacy-experts-whistleblowers-and-Snowden-statement
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20130930IPR21126/NSA-inquiry-MEPs-hear-US-privacy-experts-whistleblowers-and-Snowden-statement


Sacharovova cena za rok 2015: seznamte se s kandidáty
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