Els eurodiputats escullen els finalistes del Premi Sàkharov 2019
08/10/2019 - Parlament Europeu

Els activistes brasilers Marielle Franco, Claudelice Silva dos Santos i Chief Raoni, el grup d'estudiants The Restorers i
l'economista Ilham Tohti, seleccionats finalistes del Premi Sàkharov 2019 que atorga el Parlament Europeu.
Després d'una votació conjunta de les comissions d'Afers Estrangers (AFET) i Desenvolupament (DEVE) aquest dimarts 8
d'octubre, s'ha decidit que els finalistes del Premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència siguin:
- Marielle Franco, activista política i defensora dels drets humans brasilera assassinada el 2018, el líder nadiu brasiler i
defensor del medi ambient Chief Raoni, i la defensora dels drets humans Claudelice Silva dos Santos;
- The Restorers, un grup de cinc estudiants de Kenya (Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno i Ivy
Akinyi) que han desenvolupat l'aplicació i-Cut per ajudar les nenes i dones en risc de mutilació genital;
- Ilham Tohti, un economista de l'ètnia uigur que lluita pels drets d'aquesta minoria a la Xina.
Propers passos
La Conferència de Presidents del Parlament Europeu (formada pel president del Parlament Europeu i els líders dels grups
polítics) seleccionaran al guanyador el dijous 24 d'octubre. El lliurament del premi es realitzarà en una cerimònia a l'hemicicle
del Parlament a Estrasburg el 18 de desembre.
Context
El Premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència és un guardó que lliura anualment el Parlament Europeu. Es va inaugurar el
1988 per homenatjar les persones i organitzacions que defensen els drets humans i les llibertats fonamentals.
En aquests 30 anys, han rebut el premi l'organització espanyola ¡Ya Basta! (2000), així com personalitats com Nelson Mandela
(1988), Les Mares de la Plaça de Maig (1992), Malala Yousafzai (2013), Denis Mukwege (2014) o Nadia Murad (2016), entre
molts altres. L'any passat, el guardó va recaure en el director de cinema ucraïnès Oleg Sentsov.
El nom del premi està associat al del físic i dissident polític soviètic Andrei Sàkharov i, a més de la menció d'honor, està
finançat amb 50.000 euros de dotació econòmica.
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