CZYM JEST NAGRODA im.SACHAROWA?
Poszanowanie praw człowieka jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Wszelkie naruszenie
tych praw działa na szkodę zasad demokratycznych stanowiących fundament naszego społeczeństwa, niezależnie od
tego, czy dzieję się to w UE, czy poza jej granicami. Parlament Europejski walczy przeciwko takim naruszeniom za
pośrednictwem działań ustawodawczych, w tym obserwacji wyborów, comiesięcznych debat w Strasburgu
poświęconych prawom człowieka i poprzez włączanie praw człowieka do zawieranych przez UE zewnętrznych umów
handlowych.
Parlament Europejski wspiera także prawa człowieka, przyznając co roku ustanowioną w 1988 r. Nagrodę
im. Sacharowa za wolność myśli. Nagroda ta przyznawana jest osobom z całego świata, które wniosły szczególny wkład
w walkę w obronie praw człowieka, przez co zwraca się uwagę na przypadki naruszenia praw człowieka oraz wspiera
laureatów w ich działaniach.
Nagrodę nazwano na cześć radzieckiego naukowca, dysydenta i laureata Pokojowej Nagrody Nobla,
Andrieja Sacharowa (1921-1989). Parlament Europejski przyznaje nagrodę osobom, które - podobnie jak Sacharow poświęciły życie pokojowej walce o prawa człowieka
Nagrodę przyznaje się w uznaniu szczególnego dokonania w jednej z następujących dziedzin: obrona
praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności prawa do swobodnego wyrażania poglądów; ochrona praw
mniejszości; poszanowanie prawa międzynarodowego; rozwój demokracji i budowanie państwa prawa. „Dokonanie"
oznacza wszelką działalność intelektualną lub artystyczną, zaangażowanie lub działania prowadzone w wyżej
wymienionych dziedzinach.
Nagroda pieniężna wynosi 50 000 EUR. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym bądź
stowarzyszeniom i organizacjom, bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania przez nie osobowości prawnej.
Obywatelstwo i miejsce zamieszkania lub siedziba kandydatów nie mają wpływu na przyznanie nagrody.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA WYŁANIANIA LAUREATA?
Co roku we wrześniu posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą wysunąć kandydatów do Nagrody im.
Sacharowa. Każdy nominowany musi mieć poparcie co najmniej 40 posłów do PE, przy czym każdy poseł może udzielić
poparcia tylko jednemu kandydatowi. Podpisane nominacje wraz z uzasadnieniem są następnie oceniane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju. Później sporządza się listę trzech kandydatów, która
przekazywana jest Konferencji Przewodniczących na głosowanie końcowe. Ogłoszenie zwycięzcy odbywa się zwykle w
październiku.
Szczegóły znajdziesz na infografice na następnej stronie.
ŹRÓDŁO: http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home/how-it-works.html

LAUREACI NAGRODY im.SACHAROWA
Nagrodę ustanowiono w roku 1998. Wszystkich dotychczasowych laureatów poznasz klikając na link:
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/laureates/1988-1998.html#laureate12

