TISKOVÁ ZPRÁVA
LAUREÁT CENY VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA 2019

30. září 2019, Štrasburk / Praha
Dnes, v pondělí 30. září 2019, byli na Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve
Štrasburku slavnostně oznámeni laureáti mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva za
rok 2019. Stali se jimi Ilham Tohti z Číny a Youth Initiative for Human Rights (Mládežnická
iniciativa za lidská práva) působící v zemích západního Balkánu. Cenu uděluje Rada Evropy
ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.
Ilham TOHTI (Čína) je veřejně známý ujgurský vědec a profesor ekonomie z Číny. Přes 20 let
se angažuje v rozvíjení dialogu a porozumění mezi Ujgury a Číňany. V roce 2014 byl odsouzen
na doživotí.
Youth Initiative for Human Rights (Mládežnická iniciativa za lidská práva) YIHR byla založena
v roce 2003. Propaguje usmíření prostřednictvím navazování vztahů mezi mladými lidmi na
Balkáně, kteří pocházejí z různých etnických skupin, oblastí a zemí. YIHR se snaží rozšířit účast
mladých na procesu přeměny justičního systému a budovat vazby, které zamezí dalšímu
etnickému konfliktu, jež tolik let devastoval tento region.
„Současné udělení ceny dlouholetému ujgurskému obhájci lidských práv a skupině mladých aktivistů
bojujících za porozumění a smíření na západním Balkáně názorně ilustruje univerzální charakter
lidských práv bez ohledu na geografii, náboženství, kulturu, věk či politické uspořádání,“ shrnul
význam letošní udělení Ceny VH za lidská práva Michael Žantovský, člen poroty a ředitel Knihovny
Václava Havla.

Cena Václava Havla za lidská práva
Cena Václava Havla za lidská práva vyzdvihuje mimořádný počin v oblasti ochrany lidských
práv v Evropě i mimo ni. Cena je udělována každoročně Parlamentním shromážděním Rady
Evropy v partnerství s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 a je spojená s odměnou
ve výši 60 000 eur.

Konference k poctě laureáta
Knihovna Václava Havla uspořádá v Praze na počest laureátů konferenci nazvanou Ode zdi ke
zdi, která se uskuteční ve středu 2. října 2019 v prostorách Pražské křižovatky.
Dosavadní laureáti Ceny Václava Havla za lidská práva
2018 Oyub Titiev (Ruská federace)
obhájce lidských práv a vedoucí kanceláře Centra a památníku lidských práv Čečenska v
Grozném. Od ledna 2018 byl držen ve vazbě. V březnu 2019 byl odsouzen na 4 roky, v červnu
2019 pak na základě odvolání podmínečně propuštěn.
2017 Murat Arslan (Turecko)
právník, zakladatel a jeden z prvních prezidentů Sdružení soudců a státních zástupců (YARSAV). V říjnu 2016 byl vzat do vazby, v lednu 2019 odsouzen k 10 letům vězení. Rozsudek byl
vynesen bez přítomnosti právního zástupce. Platforma pro nezávislé turecké soudnictví, sdružující čtyři významná sdružení evropských soudců (AEAJ, EAJ, J4J a MEDEL) uvádí, že Arslan
čelí ve vězení těžkým podmínkám. Na protest proti udělení Ceny Turecko snížilo své příspěvky
do rozpočtu Rady Evropy.
2016 Nadia Muradová (Irák)
členka jezídské komunity, která přežila masakr své rodiny a sexuální zotročení džihádisty IS.
Dne 16. prosince 2015 Nadia promluvila na Radě bezpečnosti OSN o útoku proti Jezídům
směřujícím k jejich genocidě.
2015 Ludmila Alexejevová (Rusko)
disidentka, ochránkyně lidských práv, členka moskevské Helsinské skupiny; po roce 1989 prezidentka Mezinárodní Helsinské nadace a později členka Komise ruského prezidenta pro lidská práva.
2014 Anar Mammadli (Ázerbájdžán)
významný ochránce lidských práv a politický vězeň, zakladatel volebního Centra pro monitorování voleb a demokracii (EMDS) v Ázerbájdžánu.
2013 Ales Bjajatský (Bělorusko)
spisovatel, disident, politický vězeň; zakladatel Centra lidských práv Viasna.

Knihovna Václava Havla: Pavel Hájek, tel. +420 773 556 858
Nadace Charty 77: Petra Seberová, tel. +420 777 096 696
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