
 

Награда „Сахаров“ за 2019 г.: финалистите
 
Носителят на награда „Сахаров“ за 2019 г. ще бъде избран измежду бразилски
активисти, група млади кенийки и представител на уйгурското малцинство в
Китай.
 

Парламентарните комисии по външни работи и по развитие определиха с гласуване на
8 октомври кои ще си оспорват годишната награда на Европейския парламент за
активисти за права на човека. Финалистите за 2019 г. бяха избрани от списък с
номинации, направени от политически групи в Парламента или от поне 40
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евродепутати.
 
 
Мариеле Франко е била бразилски политик и активист за правата на човека, показно
убита през март 2018 г. Чернокожа, бисексуална жена, произхождаща от крайните
квартали, тя често се е застъпвала за правата на чернокожите, на жените, на
обитателите на фавелите и на хората от ЛГБТИ общността. Вождът Раони е водач на
племето каяпо, което населява Амазонската джунгла. Той е посветил живота си на
борбата за правата на коренните народи и на съхраняването на Амазония. Клоделис
Силва душ Сантуш е бразилски активист за защита на природата и на правата на
човека, известна е с твърдата си позиция срещу незаконното изсичане на гори,
големите земевладелци и добива на въглища в района на Амазония.
 
 
„Възстановителите“ (The Restorers) е група от пет млади кенийки (Стейси Овино,
Синтия Отиено, Пюрити Ачиенг, Маскрин Атиено и Айви Акини), които са разработили
приложение в помощ на жените, подложени на генитално обрязване. Приложението i-
Cut позволява на жените да потърсят помощ или да уведомят властите за процедурата.
 
 
Илхам Тохти е уйгурски икономист, който се бори за правата на уйгурското малцинство
в Китай. Той е поддръжник на диалога и се застъпва за прилагането на
законодателството за регионална автономия в Китай. През 2014 г. е осъден на
доживотен затвор по обвинения за сепаратизъм. 
 
 
През 2018 г. наградата „Сахаров“ бе присъдена на украинския филмов режисьор Олег
Сенцов. 
 
 
Какво следва
 
 
Решението за това кой ще получи наградата за 2019 г. ще бъде взето на 24 октомври от
лидерите на политическите групи в ЕП и председателя на Парламента Давид Сасоли.
Церемонията по награждаването ще се състои на 18 декември в Страсбург.
 
 
Наградата „Сахаров“
 
 
Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта носи името на съветския физик и
политически дисидент Андрей Сахаров и се присъжда всяка година от Европейския
парламент. Тя е учредена през 1988 г. с цел да отличи хора и организации, защитаващи
правата на човека и основните свободи.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/naghradata-sakharov-za-2018-gh/20181018STO16585
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/naghradata-sakharov-za-2018-gh/20181018STO16585
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home/the-prize.html


Как се избира лауреатът на награда „Сахаров“

Допълнителна информация
Кои бяха номинираните за 2019 г.
Предишни лауреати
Мрежа на наградата „Сахаров“
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20190912STO60947/sakharov-prize-2019-the-nominees
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/laureates/since-2010.html
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/sakharov-prize-network/sakharov-prize-network.html

