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Prémio Sakharov 2020: conheça os finalistas
 

A oposição democrática na Bielorrússia, os ativistas ambientais das Honduras e o
arcebispo de Mossul são os finalistas do Prémio Sakharov 2020.
 
Os finalistas da edição deste ano do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento são:
 

A  oposição  democrática  na  Bielorrússia,  representada  pelo  Conselho  de
Coordenação,  uma  iniciativa  de  mulheres  corajosas  e  figuras  políticas  e  da
sociedade  civil 
Os ativistas ambientais de Guapinol e Berta Cáceres das Honduras 
O arcebispo de Mossul, Monsenhor Najeeb Michaeel
 

Os finalistas foram escolhidos durante uma reunião conjunta das comissões parlamentares dos
Assuntos Externos e do Desenvolvimento a 12 de outubro.
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A oposição democrática na Bielorrússia
 
Representada pelo Conselho de Coordenação, uma iniciativa de mulheres corajosas, a
oposição democrática da Bielorrússia inclui: Sviatlana Tsikhanouskaya - a principal
candidata da oposição, Svetlana Alexievich - laureada com um prémio Nobel, Maryia
Kalesnikava – música e ativista política, Volha Kavalkova, Veranika Tsapkala – ativistas
políticas. Fazem parte igualmente desta iniciativa figuras políticas e da sociedade civil
bielorrussa, como: Siarhei Tsikhanouski - videoblogger e preso político; Ales Bialiatski –
fundador da organização bielorussa dos direitos humanos “Viasna”; Siarhei Dyleuski;Stsiapan
Putsila - fundadores do canal Telegram NEXTA; e Mikola Statkevich – preso político e
candidato presidencial às eleições de 2010.
 
Numa resolução adotada em setembro de 2020, o Parlamento Europeu condenou as
autoridades bielorrussas por responder com uma repressão violenta aos protestos pacíficos.
 
Os ativistas ambientais de Guapinol e Berta Cáceres
das Honduras
 
Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero,
Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo, Daniel Marquez e Jeremías Martínez Díaz são
membros da Comissão Municipal da Defesa dos Bens Comuns e Naturais de Tocoa
(Honduras). Eles encontram-se detidos pela sua participação num acampamento de protestos
pacíficos contra uma companhia mineira, cuja atividade provocara a contaminação dos rios
Guapinol e San Pedro. Enquanto outros presos foram libertados, os defensores de Guapinol
ainda estão detidos e a procuradoria pública ainda não apresentou nenhuma prova sólida para
justificar esta detenção prolongada.
 
Berta Cáceres, assassinada em março de 2016, era uma ativista da comunidade indígena
Lenka das Honduras, tendo cofundado o Conselho de Povos Indígenas das Honduras
(COPINH). Durante mais de duas décadas, lutou contra a apropriação de terras, a exploração
madeireira ilegal e os projetos a grande escala.
 
O arcebispo de Mossul, Monsenhor Najeeb Michaeel
 
Quando o Estado Islâmico chegou a Mossul, em agosto de 2014, o Monsenhor Najeeb
Michaeel, arcebispo de Mossul, garantiu a evacuação de cristãos, sírios e caldeus para o
Curdistão iraquiano e salvaguardou mais de 800 manuscritos históricos que datam do século
XIII ao século XIX. Mais tarde, estes manuscritos foram digitalizados e expostos em França e
na Itália.
 
No ano passado, este prémio foi atribuído a Ilham Tohti, um economista que luta pelos direitos
da minoria uigure da China.
 
Próximas etapas
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200910IPR86829/bielorrussia-russia-e-turquia-pe-apela-a-papel-ativo-da-ue-incluindo-sancoes
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/premio-sakharov-2019/20191018STO64607/ilham-tohti-e-o-vencedor-do-premio-sakharov-2019


A Conferência dos Presidentes, composta pelo Presidente do Parlamento Europeu, David
Sassoli e pelos líderes dos grupos políticos, vai selecionar o laureado a 22 de outubro. O
prémio será entregue numa cerimónia no Parlamento Europeu a 16 de dezembro.
 
Antecedentes
 
 
O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, deve o seu nome ao físico e dissidente
político soviético Andrei Sakharov, é atribuído todos os anos pelo Parlamento Europeu. Esta
distinção foi criada em 1988 para homenagear indivíduos e organizações que defendem os
dideitos humanos e as liberdades fundamentais.
 
Para saber mais
Prémio Sakharov
Como são escolhidos os nomeados do Prémio Sakhrov? (EN)
Lista dos nomeados ao Prémio Sakharov 2020
Lista dos vencedores desde 1988
Comunidade do Prémio Sakharov
Material multimédia

Artigo

PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://europarl.europa.eu/about-parliament/pt/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/the-prize/andrei-sakharov
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/home
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170911PHT83519/20170911PHT83519_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200917STO87301/premio-sakharov-2020-os-nomeados
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/laureates/around-the-world
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pt/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/sakharov-prize-2020_16602_pk

