
 

Saharova balvas laureāta Ilhama Tohti
apbalvojumu saņēma viņa meita
 
Ilhama Tohti meita trešdien Strasbūra saņēma 2019. gada Saharova balvu par domas
brīvību sava tēva vietā, kurš pašlaik atrodas ieslodzījumā Ķīnā.
 

lhams Tohti (Ilham Tohti) ir uiguru tautības ekonomikas profesors, kurš cīnās par musulmaņu
uiguru minoritātes tiesībām Ķīnā. 2014. gadā viņam tika izvirzītas apsūdzības par separātisma
ideju propagandēšanu, par ko piespriests mūža ieslodzījums. “Pateicoties savai aktīvai
pozīcijai, Ilhams Tohti kļuva par uiguru tautas balsi. [...] Vairāk nekā 20 dzīves gadus viņš ir
veltījis, lai veicinātu dialogu un stiprinātu savstarpēju sapratni starp uiguru tautas pārstāvjiem un
citiem Ķīnā dzīvojošiem cilvēkiem," sacīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli.
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“Šodien vajadzētu būt prieka brīdim, lai godinātu vārda brīvību. Tā vietā šodien šeit ir skumjas.
Atkal šis krēsls ir tukšs, jo pasaulē, kurā mēs dzīvojam, izmanot savas tiesības uz vārda
brīvību ne vienmēr nozīmē būt brīvam.”
 
Svinīgā apbalvošanas ceremonijā Strasbūrā Džūherai Ilhamai (Jewher Ilham) pasniedza 2019.
gada Saharova balvu. Saņemot apbalvojumu sava tēva vietā, D. Ilhama atzina: “Man ir liels
gods šodien atrasties Eiropas Parlamentā, lai mana tēva vārdā saņemtu Saharova balvu. Esmu
pateicīga par iespēju pastāstīt viņa stāstu, jo pats viņš to pateikt nevar. Man godīgi ir jāatzīst,
ka es nezinu, kur atrodas mans tēvs. 2017. gads bija pēdējā reize, kad mana ģimene saņēma
kādu vēsti par viņu.”
 
“Šodien uiguru tiesības uz brīvību Ķīnā nav nodrošinātas... ne skolā, ne sabiedrībā, ne pat
savās mājās. Mans tēvs, tāpat kā daudzi mūsu tautas pārstāvji, tiek saukts par vardarbīgu
ekstrēmistu, ar slimību, kas jāārstē, un prātu, kas jāiztīra," - norādīja Ilhama Tohti meita. Tieši
izmantojot šo ieganstu kā viltus ekstrēmisms, valdība ir aizturējusi un nosūtījusi miljonu cilvēku
- iespējams, vēl vairāk - uz ‘’koncentrācija nometnēm’’, kur uiguri ir spiesti atteikties no savas
reliģijas, valodas un kultūras, kur cilvēki tiek spīdzināti un vairāki ir miruši.”
 
Kopš 2017. gada vairāk nekā 1 miljons uiguru tautas pārstāvju ir patvaļīgi aizturēti un nosūtīti
uz internēšanas nometnēm, kur viņi ir spiesti atteikties no etniskās identitātes un reliģiskās
pārliecības, zvērot uzticību Ķīnas valdībai.
 
Džūhera Ilhama aicināja aktīvi atbalstīt viņas tēva cīņu: “Es jautāju jums, kas atrodas šajā zālē,
un tiem, kas mūs klausās, vai arī jūs saskatāt problēmu tajā, kā Ķīnas valdība izturas pret
uiguru tautas pārstāvjiem? Ja jūs konstatējat problēmu, lūdzu, turpiniet darbu, lai rastu
risinājumu.”
 
Priekšsēdētājs Dāvids Sasoli aicināja nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Ilhamu Tohti,
kā arī ‘’daudzus citus Saharova balvas laureātus, kuri pašlaik atrodas ieslodzījumā un tiek vajāti
par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizstāvēšanu".
 
Eiropas Paralements 19. decembrī pieņēma rezolūciju, kurā aicināja nekavējoties un bez
nosacījumiem atbrīvot no ieslodzījuma Ilhamu Tohti un pārējos nebrīvē esošos uiguru tautas
pārstāvjus.
 
Par Ilhamu Tohti
 
 
 
lhams Tohti atbalsta reģionālās autonomijas likumu īstenošanu Ķīnā, aicinot varas pārstāvjus
uz dialogu. 2014. gadā viņam tika izvirzītas apsūdzības par separātisma ideju
propagandēšanu, par ko paraugprāvā piespriests mūža ieslodzījums. Neskatoties uz to, viņš
joprojām aicina uz iecietību un samierināšanos.
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Apbalvošanas ceremonija
 
 
 
Saharova balvas sertifikātu un naudas prēmiju 50 000 eiro apmērā Eiropas parlaments
pasniedza Džūherai Ilhamai svinīgajā ceremonijā, kas norisinājās 18. decembrī Strasbūrā. Arī
pārējie finālisti piedalījās apbalvošanas ceremonijā vai piedalījās viņu pārstāvji.
 

Finālisti
 
 
 
Divi pārējie finālisti ir cīnītāji par cilvēktiesībām un vides aizsardzību Brazīlijā Marielle Franku,
virsaitis Raoni un Klaudelisa Silva dus Santusa un piecu studentu grupa no Kenijas “The
Restorers” (“Atjaunotājas”), kura izstrādāja lietotni ‘’i-Cut’’, lai palīdzētu meitenēm cīnīties pret
sieviešu dzimumorgānu kropļošanas (SDK) tradīciju un savlaicīgi vērsties pēc palīdzības.
 
Plašāk par 2019. gada Saharova balvas finālistiem var izlasīt šeit.
 
Par Saharova balvu
 
 
 
Katru gadu Eiropas Parlaments piešķir Saharova balvu par domas brīvību, kas nosaukta par
godu padomju fiziķim un politiskajam disidentam Andrejam Saharovam. Balvas mērķis ir godināt
cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēku tiesības un pamatbrīvības. Balva izveidota 1988.
gadā, un šogad tā tika pasniegta 31. reizi.
 
EP 2018. gada Saharova balvu ieguva ukraiņu kinorežisors Oļegs Sencovs, kurs personīgi
savu apbalvojumu varēja saņemt tikai 2019. gadā, kad tika atbrīvots no ieslodzījuma Krievijā.
 

Saharova balva 2019.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2019-the-fight-of-imprisoned-uyghur-activist-ilham-tohti_N01-PUB-
191209-SAKH_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2019-the-fight-of-imprisoned-uyghur-activist-ilham-tohti_N01-PUB-191209-SAKH_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2019-the-fight-of-imprisoned-uyghur-activist-ilham-tohti_N01-PUB-191209-SAKH_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20191004STO63441/saharova-balva-2019-noskaidroti-finalisti
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/saharova-balva-2018/20191121STO67147/olegam-sencovam-strasbura-pasniedz-saharova-balvu


Papildu informācija
Eiropas Parlamenta tīmekļvietne: EP Saharova balva
Iepriekšējo gadu laureāti
Kā izvēlas Saharovas balvas laureātu
Audiovizuālie materiāli
Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja informatīvi paziņojumi

Raksts

LV Komunikacijos generalinis direktoratas
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Kontakts: webmaster@europarl.eu

4 I 4

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/laureates/since-2010.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170911PHT83523/20170911PHT83523_original.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/sakharov-prize-2019_13234_pk
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/news-room

