
 
Szaharov-díjjal ismerte el a Parlament Alekszej
Navalnij munkáját
 

Alekszej Navalnij nevében lánya, Darija Navalnaja vette át az Európai Parlament
Szaharov-díját  a december 15-i ünnepségen.
 
Az orosz ellenzéki politikus és korrupcióellenes aktivista Alekszej Navalnijt egy oroszországi
börtönben  tartják  fogva,  ezért  nem tudott  részt  venni  az  Európai  Parlament  strasbourgi
üléstermében rendezett  ünnepségen.  Navalnij  már  egy  évtizede  az  ország  egyik  vezető
ellenzéki  alakja,  aki  rendszeresen  szót  emel  a  korrupció  és  a  Kreml  emberi  jogokkal
kapcsolatos  visszaélései  ellen.
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Az ünnepélyes díjátadáson David Sassoli, a Parlament elnöke méltatta Navalnij bátorságát:
„Megfenyegették, megkínozták, megmérgezték, letartóztatták, de nem sikerült elhallgattatniuk...
ahogy ő maga mondta egyszer: ott indul virágzásnak a korrupció, ahol semmibe veszik az
emberi jogokat. Szerintem igaza van: a korrupció elleni küzdelem egyben harc az egyetemes
emberi  jogok  tiszteletben tartásáért.  És  mindenképpen harc  az  emberi  méltóságért,  a  jó
kormányzásért és a jogállamiságért is” – mondta Sassoli. A Parlament elnöke Navalnij azonnali
és feltétel nélküli szabadon bocsátását kérte.
 
Navalnij nevében lánya, Darija Navalnaja vette át a díjat, aki bírálta a diktátorok kibékítésére
vágyókat, és kitart amellett, hogy Európának hűnek kell maradnia eszméihez: „Amikor apámtól
kérdeztem, hogy szerinte pontosan mit mondjak el a beszédemben, azt írta: mondd azt, hogy
senki sem tehet egyenlőségjelet Oroszország és a Putyin rezsim közé. Oroszország Európába
tartozik, mi pedig azon dolgozunk, hogy valóban részévé váljon. Ugyanakkor azt is szeretnénk,
hogy Európa önmagáért is kiálljon, azokért a csodálatra méltó elvekért, amelyek a lényegét
alkotják. Az eszmék Európáját, az emberi jogok ünneplését, a demokráciát és az integritást
szeretnénk megélni.”
 
A strasbourgi ünnepségen Navalnij  egyik politikai tanácsadója és 2018-as elnökválasztási
kampányának irányítója, Leonyid Volkov és Navalnij sajtóreferense, Kira Jarmis is részt vett.
 
A Szaharov-díj idei döntőseiről itt olvashat.
 
Alekszej Navalnij
 
Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus, korrupcióellenes aktivista és Vlagyimir Putyin orosz
elnök legfontosabb ellenfele. Navalnij a Putyin- és kormányellenes tüntetések szervezésével,
kormányfő-jelöltségével  és korrupcióellenes reformok követelésével  tett  szert  nemzetközi
hírnévre. 2020 augusztusában Oroszországban megmérgezték, ezután hónapokon keresztül
lábadozott Berlinben. 2021 januárjában tért vissza Oroszországba, ahol rögtön letartóztatták.
Jelenleg három és fél éves börtönbüntetését tölti, amelyből még több mint két éve van hátra. A
szigorúan  őrzött  börtönben  Navalnij  az  orvosi  ellátás  hiánya  miatt  2021  márciusában
éhségsztrájkba kezdett. 2021 júniusában egy orosz bíróság betiltotta regionális irodáinak és a
korrupcióellenes alapítványának működését, amelyeket szélsőségesnek és az orosz hatóságok
számára nemkívánatosnak bélyegzett.
 
Háttér
 
Az Európai  Parlament  minden évben kiosztja  a  gondolat-  és  véleményszabadságért  járó
Szaharov-díjat. Az Andrej Szaharov, a Nobel-békedíjjal kitüntetett orosz fizikus nevét viselő díjat
1988-ban  alapították,  és  az  ember  és  alapvető  jogok  védelme érdekében  tevékenykedő
személyeket  vagy  csoportokat  tüntetik  ki  vele.
 
A képviselők 2021 januárjában elfogadott állásfoglalásukban követelték Alekszej Navalnij és a
szabadon bocsátásáért  tiltakozók azonnali  és feltétel  nélküli  szabadon bocsátását,  és az
Oroszország  elleni  szankciók  komoly  szigorítására  szólították  fel  a  tagállamokat;  2021
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20211008STO14523/a-2021-es-szaharov-dij-dontosei
https://fbk.info/?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/hu/home
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210119IPR95904/a-parlament-sokkal-szigorubb-unios-szankciokat-var-oroszorszag-ellen
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210422IPR02623/oroszorszag-az-ep-eliteli-a-csehorszagi-tamadast-es-navalnij-bebortonzeset


áprilisában megismételték a felhívást.
 
2020-ban a Parlament Fehéroroszország demokratikus ellenzékének ítélte oda a díjat.
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
A díjátadó felvételről (2021.12.15.)
David Sassoli, Darija Navalnaja és Leonyid Volkov sajtótájékoztatója élőben, majd felvételről
(2021.12.15.)
A Szaharov-díj közössége
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag: EU és Oroszország
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag: a 2021-es Szaharov-díj

BALÁZS Eszter
sajtóreferens

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
sajto-HU@europarl.europa.eu
@Europarl_HU
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