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Człowieka - ogłosiły nominowanych do Nagrody Sacharowa za 2018 rok.
Oto nominowani:
Ołeh Sencow - ukraiński reżyser skazany na 20 lat łagru za
“terrorystyczny spisek” przeciwko de facto rosyjskiej władzy na
Krymie. Organizacja Amnesty International nazwała proces Sencowa
“nieuczciwym procesem przed wojskowym sądem”. Sencow reprezentuje
symbolicznie grupę około 70 obywateli Ukrainy bezprawnie aresztowanych
i skazanych na długoletnie więzienie przez siły rosyjskie okupujące
Krym. Od maja 2018 Sencow prowadzi protest głodowy. Nominowany przez
Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
Organizacje
pozarządowe
chroniące
prawa
człowieka
i
ratujące
migrantów na Morzu Śródziemnym. Od 2015 roku organizacje pozarządowe w
Unii Europejskiej podejmują operacje na Morzu Śródziemnym, poszukując
i ratując migrantów, którzy próbują przedostać się do Unii. Do tych
organizacji należą: Boat Refugee Foundation, Jugend Rettet, Lifeline
Rescue Boat, Lekarze bez Granic, MOAS, Proactiva Open Arms, PROEM-AID,
Save the Children, Sea Eye, Sea Watch i SOS Mediterranée. Organizacje
zostały nominowane przez Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i
Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D) i Grupę Zielonych / Wolne
Przymierze Europejskie (Greens/EFA).
Seyran Ateş - niemiecka prawniczka tureckiego pochodzenia, walcząca z
politycznym i religijnym ekstremizmem i uciskiem kobiet. Z jej
inicjatywy otwarto w Berlinie meczet Ibn-Rushd-Goethe, w którym
mężczyźni i kobiety mogą wspólnie się modlić. Prawniczce wielokrotnie
grożono śmiercią, dlatego znajduje się pod całodobową ochroną. Ateş
została nominowana przez Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
(EKR), posła Hansa-Olafa Henkela i 40 innych posłów za „poświęcenie
dla ochrony praw człowieka oraz dla nowoczesnego i otwartego islamu”.
CAESAR - pod tym kryptonimem ukrywa się syryjski fotograf wojskowy,
któremu udało się przemycić z Syrii ponad 55 tysięcy zdjęć
demaskujących
zbrodnie
wojenne.
Ich
autentyczność
potwierdziła
organizacja Human Rights Watch. Fotografie będą miały kluczowe
znaczenie w pociąganiu do odpowiedzialności karnej i cywilnej sprawców
zbrodni, które dokumentują. CAESAR został nominowany przez Grupę
Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE).
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Nasser Zefzafi jest liderem Hiraku - ruchu sprzeciwu działającego w
regionie Rif w Maroku. Hirak walczy z korupcją, uciskiem i nadużyciami
władzy. Zefzafi został aresztowany w maju 2017 roku i skazany na 20
lat więzienia za “spisek przeciwko bezpieczeństwu państwa”. W sierpniu
2018 roku król Mohammed VI ułaskawił 188 działaczy Hirak, ale Zefzafi
nie znalazł się wśród ułaskawionych. Od końca sierpnia 2018 roku
Zefzafi prowadzi głodówkę, by zaprotestować przeciwko warunkom, w
których
jest
przetrzymywany.
Zefzafi
został
nominowany
przez
Konfederacyjną Grupą Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycką
Zieloną Lewicę (GUE/NGL), posłanki Kati Piri, Judith Sargentini,
Marie-Christine Vergiat i 39 innych posłów za walkę „z uciskiem i
nadużyciami władzy”.
Dewayne Johnson jest ogrodnikiem ze Stanów Zjednoczonych, który wygrał
przełomowy proces przeciwko koncernowi chemicznemu Monstanto. Johnson
jest pierwszą osobą, która pozwała firmę, zarzucając jej, że środki
chwastobójcze sprzedawane pod marką Roundup są rakotwórcze, a Monsanto
ukrywało tę informację. Chociaż choroba nowotworowa Dewayne’a jest
bardzo zaawansowana, stawił się w sądzie, by mówić o swoim bólu i
cierpieniu. Nominowany przez Grupę Europy Wolności i Demokracji
Bezpośredniej (EFDD), by zainspirować “tych, którzy boją się bronić
swoich praw przed sądem”.
AfriForum jest organizacją pozarządową, której celem jest ochrona praw
mniejszości w Republice Południowej Afryki, w szczególności praw
Afrykanerów. AfriForum chce nagłośnić w kraju i na świecie przypadki
ataków na rolników, morderstw i wywłaszczania ziemi rolnej bez
odszkodowania, które stanowią zagrożenie dla prawa własności oraz
dostaw i bezpieczeństwa żywności. AfriForum zostało nominowane przez
Europę Narodów i Wolności (ENF).
Mary Wagner jest kanadyjską działaczką. Wagner została kilkukrotnie
aresztowana i skazana za “zakłócanie działalności gospodarczej”
kliniki aborcyjnej w Toronto. Musiała odbyć karę więzienia, bo
odmawiała
przestrzegania
warunku
zwolnienia
polegającego
na
niezbliżaniu się do klinik aborcyjnych. Nominowana przez posła Marka
Jurka i grupę 41 innych posłów za działalność na rzecz „zabezpieczenia
praw tych, którzy sami nie mogą się o nie dopominać”.
Nagroda im. Sacharowa
Ustanowiona przez Parlament Europejski w 1988 r. Nagroda im. Sacharowa
za Wolność Myśli przyznawana jest co roku wybitnym aktywistom
walczącym o prawa człowieka na całym świecie. Kandydatów mogą zgłaszać
grupy
polityczne
Parlamentu
Europejskiego
lub
przynajmniej
czterdziestu posłów. Komisje: Spraw Zagranicznych i Rozwoju wybiorą
trzech finalistów, a Konferencja Przewodniczących zdecyduje, kto
otrzyma nagrodę. W 2017 Nagrodę im. Sacharowa za Wolność Myśli
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otrzymała opozycja demokratyczna w Wenezueli.
Kalendarz dalszych prac:
• 9 października: Komisje Spraw Zagranicznych i Rozwoju wybiorą 3
finalistów
• 25 października: Konferencja Przewodniczących wybierze laureata
• 12 grudnia: ceremonia wręczenia Nagrody na sesji plenarnej w
Strasburgu
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