
 

Paaiškėjo 2019 m. Sacharovo premijos finalininkai
 
2019 m. Sacharovo premijos finalininkai – Brazilijos žmogaus teisių gynėjai, Kenijos „The
Restorers“ ir Kinijos uigūrų teisių gynėjas I. Tohti.
 

Tris finalininkus spalio 8 dieną išrinko EP Užsienio reikalų ir Vystymosi komitetų nariai.
 
Pateikiame 2019 m. finalininkų sąrašą.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/afet/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/deve/home.html


Marielle Franco (po mirties), Claudelice Silva dos Santos ir Amazonės indėnų vadas Raoni –
Brazilijos žmogaus teisių gynėjai. M. Franco buvo politinė aktyvistė, gynusi jaunų juodaodžių,
moterų, favelų gyventojų ir LGBTI žmonių teises. Ji buvo brutaliai nužudyta 2018 m. kovo mėn.
Claudelice Silva dos Santos yra žmogaus teisių ir aplinkosaugos aktyvistė, o vadas Raoni
kovoja prieš miškų naikinimą Amazonijoje.
 
„The Restorers“ – Kenijos studentų grupelė (Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng,
Mascrine Atieno ir Ivy Akinyi), sukūrusi mobiliąją programėlę „i–Cut“, kuri padeda jaunoms
moterims, kenčiančioms nuo moters lyties organų žalojimo praktikos, paplitusios Afrikoje,
Vidurio Rytuose ir Azijoje, ieškoti pagalbos ir prieglobsčio, pranešti apie šią žalingą praktiką
valstybės institucijoms.
 
Ilham Tohti – Kinijos uigūrų mažumos teisių aktyvistas, nuteistas kalėti iki gyvos galvos už
separatizmo kurstymą.
 
Premijos laureatą spalio 24-ąją išrinks EP pirmininkų sueiga, kurią sudaro Parlamento vadovas
ir politinių frakcijų lyderiai. Apdovanojimas bus įteiktas gruodžio 18 dieną Strasbūre.
 
Sovietų Sąjungos disidento Andrejaus Sacharovo vardu pavadintą premiją už minties laisvę
kasmet skiria Europos Parlamentas. Ji buvo įsteigta 1988-aisiais siekiant pagerbti asmenis ir
organizacijas, ginančias žmogaus teises. Pernai premija skirta Ukrainos režisieriui Olegui
Sencovui.
 
Papildoma informacija
Sacharovo premijos interneto svetainė
Kandidatai 2019 m. Sacharovo premijai gauti
Ankstesni Sacharovo premijos laureatai
Audiovizualinė medžiaga
Sacharovo premijos tinklas
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https://europarl.europa.eu/about-parliament/lt/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/home/the-prize.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/2018m-sacharovo-premija/20181018STO16585
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/2018m-sacharovo-premija/20181018STO16585
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20190912STO60947/ep-paskelbti-kandidatai-2019-m-sacharovo-premijai-gauti
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/laureates/since-2010.html;jsessionid=283CADF922072C178F10987E978DFF64
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/sakharov-prize-2019_13234_pk
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/sakharov-prize-network/sakharov-prize-network.html

