
 
Sakharov-prisen 2021: Parlamentet hylder Aleksej
Navalnyj
 
Aleksej Navalnyjs datter, Daria Navalnaja, modtog Europa-Parlamentets Sakharov-pris på
vegne af sin fængslede far ved en ceremoni den 15. december.
 

Aleksej Navalnyj, der i øjeblikket er spærret inde i en arbejdslejr i Rusland, har været landets
ledende oppositionsfigur i mere end et årti og kendt for sin kamp imod korruption og Kremls
overtrædelser af menneskerettigheder.
 
I sine indledende ord roste Parlamentets formand David Sassoli Aleksej Navalnyjs mod: ”Han er
blevet truet, tortureret, forgiftet, anholdt og fængslet, men de har ikke været i stand til at få ham
til at holde op med at tale... Som han engang selv har sagt, så blomstrer korruptionen, hvor der
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ikke er menneskerettigheder. Jeg synes, han har ret. Kampen mod korruption er også en kamp
for respekten for universelle menneskerettigheder. Det er bestemt en kamp for menneskelig
værdighed, for god regeringsførelse og for retsstaten,” sagde David Sassoli og opfordrede til, at
Aleksej Navalnyj øjeblikkeligt bliver løsladt.
 
Da hun modtog prisen i sin fars navn, kritiserede Daria Navalnaja dem, som er ivrige efter at
formilde diktatorer i pragmatismens interesse, og insisterede på, at Europa skal være tro mod
sine idealer: “Da jeg skrev til min far og spurgte ’hvad vil du have, jeg skal sige i min tale på dine
vegne?’, svarede han: Sig at ingen kan sidestille Rusland med Vladimir Putins styre. Rusland
hører til  Europa, og vi  stræber efter at blive en del af det.  Men vi ønsker også, at Europa
stræber efter sig selv, efter disse fantastiske ideer, som er kernen. Vi stræber efter et idéernes
Europa med fejring af menneskerettigheder, demokrati og integritet.”
 
Tilstede ved prisoverrækkelsen i Strasbourg var også Leonid Volkov, en af Aleksej Navalnyjs
politiske rådgivere, og Kira Yarmysh, der er presseansvarlig.
 
Afghanske kvinder, der kæmper for kvinders rettigheder i landet, og den bolivianske politiker
Jeanine Áñez var de andre finalister til årets Sakharov-pris.
 
Hvem er Aleksej Navalnyj?
 
Aleksej Navalnyj er dette års vinder af Sakharov-prisen efter Europa-Parlamentets formand
David  Sassoli  og  de  politiske  gruppelederes  beslutning  den  20.  oktober  2021.  Han  blev
internationalt kendt for at arrangere demonstrationer mod præsident Putin og hans regering,
ved at stille op til valg og tale for reformer til at bekæmpe korruption.
 
I august 2020 blev Aleksej Navalnyj forgiftet og han tilbragte flere måneder på at komme sig i
Berlin. Han blev anholdt, da han vendte hjem til Moskva i januar 2021 og er nu i en straffelejr
med høj sikkerhed og har stadig to år tilbage af sin straf. Aleksej Navalnyj gik i sultestrejke ved
udgangen af marts 2021 for at protestere imod manglende lægebehandling.
 
I  juni  2021 erklærede en russisk domstol  Aleksej  Navalnyjs  organisation,  Anti-Corruption
Foundation,  og hans regionale kontorer  for  “ekstremistiske grupper”.
 
I en betænkning vedtaget i januar 2021 forlangte MEP’erne, at Aleksej Navalnyj øjeblikkeligt og
uden forbehold blev løsladt sammen med alle andre personer, der er blevet anholdt for at
demonstrere for hans løsladelse og opfordrede EU-landene til at skærpe sanktionerne mod
Rusland markant. En opfordring de gentog i april 2021.
 
Baggrund om Europa-Parlamentets Sakharov-pris
 
Sakharov-prisen for Tankefrihed uddeles hvert år af Europa-Parlamentet. Den blev stiftet i 1988
for at hylde individer og organisationer, der forsvarer menneskerettigheder og grundlæggende
friheder. Den er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og systemkritiker Andrei Sakharov og består
af et certifikat og en pris på €50.000.
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https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/sakharov-2021/20211008STO14523/sakharovprisen-2021-her-er-finalisterne
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20211014IPR14915/europa-parlamentet-tildeler-aleksej-navalnyj-sakharovprisen-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20211014IPR14915/europa-parlamentet-tildeler-aleksej-navalnyj-sakharovprisen-2021
https://fbk.info/?lang=en
https://fbk.info/?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20210422IPR02623/rusland-meperne-beklager-militaer-oprustning-taet-pa-ukraine-og-angreb-i-tjekkiet


I 2020 gik prisen til den demokratiske opposition i Belarus.
 

Kontakter 
 
 

Mere
Pressekonferencen med David Sassoli, Daria Navalnaja og Leonid Volkov den 15. december
kl. 12.45.
Facebook-live med Aleksej Navalnyjs politiske rådgiver Leonid Volkov onsdag den 15.
december kl. 16.00.
Sakharov-prisens hjemmeside
Dette års vinder og nominerede
Tidligere prisvindere
Multimediemateriale
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https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/prisuddeling/20201210STO93502/hvideruslands-opposition-modtager-sakharov-prisen-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/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/da/press-conference-by-david-sassoli-president-of-european-parliament-and-leonid-volkov-and-daria-naval_20211215-1245-SPECIAL-PRESSER_vd
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://www.facebook.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/da/home
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/sakharov-2021
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/da/laureates/around-the-world
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/sakharov-prize-2021_20502_pk

