
 
Sacharovova cena 2021: Parlament vyznamenal
Alexeje Navalného
 

Dcera Alexeje Navalného Darja převzala jménem svého vězněného otce Sacharovovu
cenu Evropského parlamentu. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 15. prosince.
 
Alexej Navalnyj je již více než celé desetiletí jednou z předních osobností ruské opozice, a to
hlavně za svůj boj proti korupci a porušování lidských práv ze strany Kremlu. V současné době
je režimem vězněn.
 
V úvodu slavnostního předávání  Sacharovovy ceny za svobodu myšlení  ocenil  předseda
Parlamentu David Sassoli  odvahu Alexeje Navalného.  „Bylo mu vyhrožováno,  byl  mučen,
otráven, zatčen, uvězněn, ale nedokázali ho přimět k tomu, aby přestal mluvit... Jak sám jednou
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řekl, korupci se daří tam, kde nejsou respektována lidská práva, a já věřím, že má pravdu.
Věřím, že boj proti  korupci je také bojem za dodržování všeobecných lidských práv. Je to
rozhodně boj za lidskou důstojnost, za řádnou správu věcí veřejných a za právní stát,“ uvedl
Sassoli a vyzval k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění opozičního lídra.
 
Cenu jménem Navalného převzala jeho dcera Darja. Kritizovala ty, kteří v zájmu pragmatismu
ustupují diktátorům, a trvala na tom, že Evropa musí zůstat věrná svým ideálům. „Když jsem
napsala svému otci  a  zeptala se,  co přesně chceš,  abych ve svém projevu řekla z  tvého
pohledu, odpověděl: řekni, že si nikdo nemůže dovolit ztotožňovat Rusko s Putinovým režimem.
Rusko je součástí Evropy a my o to, abychom se stali její součástí, usilujeme. Zároveň ale
chceme, aby se Evropa snažila zůstat věrná sama sobě, těm úžasným myšlenkám, které jsou
jejím jádrem. Usilujeme o Evropu idejí, oslavu lidských práv, demokracii a integritu.“
 
Slavnostního ceremoniálu ve Štrasburku se účastnil také Leonid Volkov, jeden z politických
poradců Navalného, a Kira Jarmyšová, mluvčí opozičního politika.
 
Mezi další finalisty Sacharovovy ceny za rok 2021 patří afghánské ženy bojující za svá práva v
zemi a bolivijská politička Jeanine Áñezová.
 
 
O Alexeji Navalném
 
O laureátovi Sacharovovy ceny rozhodl předseda Parlamentu Sassoli společně s předsedy
poslaneckých klubů 20.  října 2021.  Alexej  Navalnyj  vstoupil  do mezinárodního povědomí
organizováním  demonstrací  proti  ruskému  prezidentu  Vladimiru  Putinovi  a  jeho  vládě,
kandidaturou  na  prezidentský  úřad  a  obhajováním  protikorupčních  reforem.
 
V srpnu 2020 byl  Navalnyj  otráven a měsíce se zotavoval  v Berlíně. Při  svém návratu do
Moskvy v lednu 2021 byl zatčen a nyní je v přísně střežené trestanecké kolonii, kde mu zbývají
ještě více než dva roky trestu. Navalnyj držel koncem března 2021 dlouhou hladovku na protest
proti nedostatečné lékařské péči.
 
Navalného protikorupční organizaci (Fond boje proti korupci, FBK) a její regionální kanceláře
označil v červnu 2021 ruský soud za „extremistické skupiny“.
 
V usnesení přijatém v lednu 2021 poslanci požadovali okamžité a bezpodmínečné propuštění
Navalného a všech dalších lidí zadržených při protestech za jeho propuštění. Opakované též
vyzývali země EU, aby posílily sankce proti Rusku.
 
Sacharovova cena Evropského parlamentu
 
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každý rok. Vyhlášena byla
v roce 1988 na počest jednotlivců a organizací hájících lidská práva a základní svobody. Je
pojmenována po sovětském fyzikovi a politickém disidentovi Andreji Sacharovovi. Její vítěz
získá certifikát a finanční odměnu ve výši 50 000 eur.
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/sacharovova-cena-2021/20211008STO14523/sacharovova-cena-2021-kdo-jsou-jeji-finaliste
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211014IPR14915/sacharovova-cena-za-rok-2021-byla-udelena-alexeji-navalnemu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211014IPR14915/sacharovova-cena-za-rok-2021-byla-udelena-alexeji-navalnemu
https://fbk.info/?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210422IPR02623/rusko-ep-odsoudil-demonstraci-vojenske-sily-utok-v-cesku-a-uvezneni-navalneho
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210422IPR02623/rusko-ep-odsoudil-demonstraci-vojenske-sily-utok-v-cesku-a-uvezneni-navalneho


V roce 2020 udělil Parlament cenu demokratické opozici v Bělorusku.
 
Jak probíhá výběr laureáta Sacharovovy ceny? Zjistěte to v této infografice.
 

Kontakty 
 
 

Další informace
Záznam tiskové konference předsedy Parlamentu Sassoliho, dcery Alexeje Navalného Dariji
Navalné a poradce Navalného Leonida Volkova (15.12.2021)
Záznam slavnostního udělení Sacharovovy ceny za rok 2021 (15.12.2021)
Více informací o Sacharovově ceně
Informace o dalších laureátech a nominovaných
Předchozí laureáti
Multimediální materiál (Sacharovova cena 2021)

Hana RAISSI
Tisková atašé

(+32) 2 28 41587 (BXL)
(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 267
(+420) 773 135 674
irena.kubaskova@europarl.europa.eu

Iva LAŇOVÁ
Tisková atašé

(+420) 255 708 264
(+420) 775 511 125
iva.lanova@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/sacharovova-cena-2020/20201210STO93502/beloruska-opozice-prevzala-sacharovovu-cenu-za-rok-2020
https://europarl.europa.eu/resources/library/images/20170911PHT83537/20170911PHT83537_original.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/press-conference-by-david-sassoli-president-of-european-parliament-and-leonid-volkov-and-daria-naval_20211215-1245-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/press-conference-by-david-sassoli-president-of-european-parliament-and-leonid-volkov-and-daria-naval_20211215-1245-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=87151698-8d99-ca47-4857-8f7bae447616&date=20211215#
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/home
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/sacharovova-cena-2021
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/laureates/around-the-world
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/sakharov-prize-2021_20502_pk

