
Guanyador del Premi Sàkharov 2018 
Oleg Sentsov
Des de 1988 el Parlament Europeu ha atorgat el Premi Sàkharov 
a la Llibertat de Consciència a aquelles persones i organitzacions 
que han contribuït de manera excepcional a la lluita pels drets 
humans. 



Oleg 
Sentsov

Oleg Sentsov (1976) és un director de 
cinema ucraïnès, detingut el 10 de 
maig de 2014 a Simferópol (Crimea) i 
jutjat i condemnat a vint anys de presó 
per conspiració terrorista contra el 
poder de facto rus de Crimea. Amnistia 
Internacional va qualificar el procés 
judicial com «un judici injust davant 
un tribunal militar». El maig de 2018, 
Sentsov va iniciar una vaga de fam que va 
durar 145 dies. En una declaració escrita 
a mà, va explicar que no tenia més remei 
que aturar la vaga de fam per evitar ser 
alimentat per la força a causa del seu 
estat crític de salut.

Sentsov va ser condemnat per haver-se 
oposat a l’annexió il·legal i forçosa d’una 
part del seu país pel seu bel·ligerant veí, 
en flagrant violació del Dret internacional 
i dels compromisos internacionals i 
bilaterals russos. La seva condemna s’ha 
convertit en un poderós símbol de la 
destinació dels prop de setanta ciutadans 
ucraïnesos il·legalment empresonats i 
condemnats a llargues penes de presó 

per les forces d’ocupació russes a la 
península de Crimea després de la seva 
annexió. Va ser alliberat el 7 de setembre 
de 2019, quan Rússia va alliberar 35 
presoners ucraïnesos i Ucraïna 35 
presoners russos. 

El president del Parlament Europeu, 
David Sassoli, va expressar “alleujament 
i profunda alegria” per l’alliberament de 
Sentsov. En un comunicat, el president 
va lloar el coratge i la determinació del 
cineasta, “que va resistir la injustícia amb 
dignitat i va defensar la democràcia, 
l’estat de dret i els drets humans”. 
Sassoli considera que l’acord que ha 
permès la llibertat de Sentsov és “un 
pas en la direcció correcta i un senyal 
de disminució de la tensió entre Rússia i 
Ucraïna”. 

Oleg Sentsov rebrà el Premi Sàkharov 
del Parlament Europeu el pròxim 26 de 
novembre a Estrasburg.



El Premi 
Sàkharov

El Premi Sàkharov a la Llibertat de 
Consciència, concedit per primera vegada 
el 1988 a Nelson Mandela i Anatoli 
Marchenko, és el màxim homenatge 
rendit per la Unió Europea a la labor en 
l’àmbit dels drets humans. És l’expressió 
del reconeixement a persones, grups i 
organitzacions per la seva contribució 
extraordinària a la protecció de la llibertat 
de consciència. Amb el premi i a través de 
la xarxa vinculada a ell, la Unió Europea 
(UE) dóna suport als guardonats, reforçant 
i impulsant els seus esforços en la defensa 
de la seva causa.

Fins ara, el premi ha estat concedit a 
dissidents, dirigents polítics, periodistes, 
advocats, activistes de la societat civil, 
escriptors, mares, esposes, líders de 
minories, un grup antiterrorista, activistes 
per la pau, un activista en contra de la 
tortura, un humorista gràfic, persones 
empresonades durant un llarg període 
per motius de consciència, un director 
de cinema, les Nacions Unides com a 
organisme i fins i tot a una nena que 
lluita pel dret a l’educació. Promou, en 
particular, la llibertat d’expressió, els 
drets de les minories, el respecte del Dret 
internacional, el desenvolupament de la 
democràcia i l’aplicació de l’estat de dret.

El Parlament Europeu atorga el Premi 
Sàkharov, amb una dotació de 50.000 
euros, en un ple oficial que se celebra 
a finals d’any a Estrasburg. Cadascun 
dels grups polítics del Parlament pot 
proposar candidats, igual que els diputats, 
a títol personal (es requereix el suport 
de quaranta diputats com a mínim 
per candidat proposat). Els candidats 
proposats són presentats en una reunió 
conjunta de la comissió d’Afers Estrangers, 
la comissió de Desenvolupament i la 
subcomissió de Drets Humans, on tots 
els seus membres voten sobre la base 
d’una llista de tres finalistes. El premiat 
o els premiats finals són triats cada any 
per la Conferència de Presidents, un 
òrgan del Parlament Europeu coordinat 
pel president i compost pels presidents 
de tots els grups polítics representats al 
Parlament, la qual cosa fa de l’elecció del 
guardonat una decisió autènticament 
europea.

europarl.europa.eu/sakharov
#PremiSàkharov



Els guardonats

2018   Oleg Sentsov

2017  Oposició democràtica 

 de Veneçuela 

2016  Nadia Murad  
i Lamiya Haji Bashar 

2015  Raif Badawi

2014 Denis Mukwege

2013  Malala Yousafzai

2012  Nasrin Sotoudeh i Jafar Panahi

2011   Primavera Àrab: Mohamed Bouazizi, 

 Ali Ferzat, Asmaa Mahfouz,   
 Ahmed El Senussi, 

 Razan Zaitouneh

2010 Guillermo Fariñas

2009   Memorial 

2008 Hu Jia

2007   Salih Mahmoud 

 Mohamed Osman

2006 Aliaksandr Milinkevitch

2005  Damas de Blanco, Hauwa Ibrahim i 
Reporters sense Fronteres 

2004  Associació de Periodistes de 
Bielorússia

2003   Kofi Annan, secretari general de les 
Nacions Unides, i tot el personal de 
les Nacions Unides 

2002 Oswaldo José Payá Sardiñas
2001  Izzat Ghazzawi, Nurit  

Peled-Elhanan i monsenyor Zacarias 
Kamwenho

2000 ¡Basta Ya!
1999 Xanana Gusmão
1998 Ibrahim Rugova
1997 Salima Ghezali
1996 Wei Jingsheng
1995 Leyla Zana
1994 Taslima Nasreen
1993  Oslobođenje
1992 Madres de Plaza de Mayo
1991  Adem Demaçi
1990 Aung San Suu Kyi
1989  Alexander Dubček
1988  Nelson Rolihlahla Mandela, 

Anatoli Marchenko  



Andrei Sàkharov (1921-1989) va ser 
un prestigiós físic, activista pro drets 
humans, dissident i defensor de 
reformes polítiques a la Unió Soviètica 
(URSS). Pioner en física nuclear i pare 
de la bomba d’hidrogen soviètica, 
Sàkharov tenia 32 anys quan es va 
convertir en membre de ple dret de 
l’Acadèmia Soviètica de Ciències. 
No obstant això, a finals dels anys 
cinquanta del segle passat va començar 
a interessar-se cada vegada més per les 
conseqüències dels assajos nuclears i 
per les implicacions polítiques i morals 
del seu treball, susceptible de provocar 
la mort de molta gent. Els anys seixanta 
va criticar la carrera armamentística 
nuclear, la qual cosa va implicar la seva 
expulsió de tots els treballs militars 
secrets i la pèrdua dels seus privilegis.

El 1970 va ser un dels cofundadors 
del Comitè per la Defensa dels Drets 
Humans a l’URSS i va començar a 
promoure campanyes a favor dels 
drets humans i de les víctimes de 
judicis polítics. El 1972 es va casar 
amb la també activista pro drets 
humans Yelena Bonner. Malgrat 
pressions creixents del Govern, 
Sàkharov no només va tractar d’obtenir 
l’alliberament de dissidents al seu 

país, sinó que va ser un dels crítics 
més importants del règim soviètic, 
personificant la lluita contra la 
denegació dels drets fonamentals. En 
paraules del Comitè Nobel que li va 
concedir el Premi Nobel de la Pau en 
1975, va ser «la veu de la consciència 
de la humanitat». No se li va permetre 
recollir el premi en persona, però ni la 
repressió ni l’exili van poder doblegar la 
seva resistència. 

Andréi Sàkharov va ser desterrat a 
la ciutat tancada de Gorki el 1980, 
després de protestar públicament 
contra la intervenció militar soviètica 
a l’Afganistan de 1979. A l’exili va viure 
sota estreta vigilància policial. En 
reconeixement del compromís que 
Sàkharov va mantenir durant tota la 
seva vida amb els drets humans, el 1988 
el Parlament Europeu va crear el premi 
que porta el seu nom. En paraules de 
Jean-François Deniau, ponent de la 
iniciativa, Sàkharov va ser «un ciutadà 
europeu que personificava la llibertat 
de pensament i d’expressió i que va 
decidir, guiat per les seves conviccions i 
la seva consciència, renunciar a tots els 
avantatges materials i tots els honors 
que s’obrien davant d’ell».

Andréi 
Sàkharov



Democràcia i drets humans 
El Parlament Europeu ha sabut guanyar-se 
una reputació com a defensor dels drets 
fonamentals de les persones i de la 
democràcia. En aquesta institució de la Unió 
Europea (UE) -l’única elegida per sufragi 
directe-, els diputats del Parlament Europeu 
lluiten contra nous i vells atacs a les llibertats 
fonamentals. 

Protecció dels drets fonamentals en la 
Unió
A la UE es respecten els drets fonamentals 
de totes les persones, independentment de 
la seva situació o del seu origen. Algunes 
llibertats són tan antigues com la mateixa 
Europa: vida i llibertat, pensament i expressió. 
Unes altres, però, s’han hagut de redefinir per 
seguir el ritme dels temps. Per exemple, la 
protecció de dades personals o la prohibició 
de la clonació humana no estaven en la ment 
dels primers diputats electes al Parlament 
Europeu, fa unes quatre dècades. 

Defensa dels drets fonamentals fora de 
la Unió
El Parlament Europeu considera que els drets 
fonamentals de les persones no acaben a les 
fronteres de la Unió. Els diputats europeus 
es pronuncien periòdicament —de manera 
individual i a l’uníson— sobre qüestions 
relatives als drets humans en països de fora 
de la UE. Ja que aquests drets es consideren 
universals, la resposta és la mateixa, tant si la 

violació es produeix a Myanmar/Birmània, a 
8000 quilòmetres de distància, com si succeeix 
a Bielorússia, país limítrof amb la Unió.  

La lluita pels drets humans també ha 
portat molts dels seus destacats defensors 
al Parlament Europeu. Malala Yousafzai, 
defensora pakistanesa de l’educació infantil; 
les dones iazidites que van ser presoneres 
de l’autoproclamat Estat Islàmic de l’Iraq; 
un metge de la República Democràtica del 
Congo; presos polítics d’Amèrica Llatina: tots 
ells han pogut expressar-se a la tribuna del 
Parlament Europeu.

Suport a la democràcia a tot el món
En la Declaració Universal dels Drets Humans 
s’estableix la importància del suport a la 
democràcia: «La voluntat del poble és 
la base de l’autoritat del poder públic». 
Els eurodiputats defensen els sistemes 
democràtics a tot el món. Alguns han fet 
llargs trajectes per acudir com a observadors 
d’eleccions, mediar en conflictes i ajudar a fer 
els seus primers passos a alguns parlaments.

Els textos constitutius de la pròpia Unió 
requereixen que la Unió en el seu conjunt 
defensi els principis democràtics en la seva 
política exterior, però al Parlament Europeu 
aquesta missió se sent com una cosa més 
pròxima: per als diputats, que han viscut 
eleccions i participat en campanyes, la 
democràcia és una qüestió personal.

El Parlament Europeu 
defensa  
els drets humans



Defensors de les 
nostres llibertats  
Trenta anys del Premi 
Sàkharov

El 2018, per commemorar el 30è 
aniversari del premi, el Parlament, 
conjuntament amb quatre fotògrafs 
de l’agència Magnum, va presentar les 
històries de quatre activistes pro drets 
humans d’avui.

El projecte, titulat «Defensors de les 
nostres llibertats», és un viatge que ens 
submergeix en les vides quotidianes 
de dues dones i dos homes que lluiten 
pels drets humans a Cambodja, Tunísia, 
Etiòpia, i Bòsnia i Hercegovina. 

La fotògrafa iraniana Newsha Tavakolian 
documenta el treball d’Asma Kaouech per 
evitar la radicalització dels joves tunisians. 
En les seves vint-i-cinc fotos Newsha 
revela les penalitats i les esperances de la 
nova generació de tunisians després de la 
revolució de 2011.

Enri Canaj està darrere la càmera que 
segueix el treball i la vida de l’advocat 
etíop Ameha Mekonnen. Antic funcionari 
de l’Estat, Ameha dirigeix avui el Human 
Rights Council, organització que defensa 

el dret de periodistes i bloguers a 
expressar lliurement les seves opinions.

El treball de la fotògrafa belga Bieke 
Depoorter revela en vint-i-cinc 
instantànies la intimitat que s’amaga 
darrere el treball diari de Jadranka 
Miličević. Jadranka és una antiga 
refugiada de la guerra dels Balcans que 
el 1992 va fugir a Sèrbia des de Sarajevo. 
És la fundadora de dues organitzacions 
no governamentals —Curi i Care— 
destinades a ajudar dones víctimes de la 
discriminació i la violència.

L’experta mirada del fotògraf francès 
Jérôme Sessini segueix el treball diari 
del cambodjà Samrith Vaing en el seu 
suport a la lluita de la minoria bunong 
contra l’expropiació de les seves terres 
en benefici d’empreses multinacionals. 
Sessini ens comunica l’essencial de la vida 
d’aquestes persones a través de l’ús del 
blanc i negre.



Cover photo © Sergei Venyavsky/Getty Images
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