TISKOVÁ ZPRÁVA

VYHLÁŠENÍ LAUREÁTA
CENY VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA 2021
SE BLÍŽÍ
17. září 2021; Praha

Již za necelé dva týdny, v pondělí 27. září 2021, bude v rámci zahajovacího zasedání
podzimní schůze Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku vyhlášen
laureát Ceny Václava Havla za lidská práva za rok 2021. O dva dny později, ve středu
29. září, se v prostorách Pražské křižovatky, na webu České televize a na internetové
televizi Knihovny Václava Havla – Havel Channel / www.havelchannel.cz – uskuteční
mezinárodní konference k její, nebo jeho poctě.
TROJICE FINALISTŮ
Trojice finalistů vzešla ze zasedání poroty v Knihovně Václava Havla dne 31. srpna 2021.
Porota Ceny, složená z nezávislých osobností z lidskoprávní sféry, jíž předsedá
prezident Parlamentního shromáždění Rady Evropy Rik Daems, se rozhodla nominovat
následující kandidáty (dle abecedního pořadí):


Maryja Kalesnikavová, Bělorusko je jednou z vůdčích osobností opozice
v Bělorusku a členkou Koordinační rady. Stála v čele štábu prezidentské
kampaně bývalého kandidáta Viktara Babaryky. Je jednou ze tří žen, které jsou
symbolem běloruské opozice a boje běloruského národa za občanské a politické
svobody a základní práva. Kandidátka byla v září 2020 v Minsku unesena a od té
doby je zadržována. Byla obviněna z podkopávání národní bezpečnosti. Aby
zabránila své deportaci z Běloruska, roztrhala na hranicích svůj cestovní pas.
V září 2021 byla v běloruském Minsku odsouzena na jedenáct let do vězení.
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Reportéři bez hranic jsou přední mezinárodní nevládní neziskovou organizací,
která se staví na obranu svobody projevu a práva na informace. Od roku 1985
tato organizace poskytla pomoc v nouzi tisícům ohrožených novinářů po celém
světě a dosáhla propuštění několika zadržených novinářů. Systematicky usiluje
o to, aby proběhlo vyšetřování a soudní řízení s těmi, kdo jsou odpovědní za
vraždy novinářů, a podporuje demokracii tím, že vyvrací dezinformace.



Z důvodů bezpečnosti v této chvíli nemedializujeme identitu třetího kandidáta.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K POCTĚ LAUREÁTA CENY VH ZA LIDSKÁ PRÁVA 2021
Pandemie Covid-19 způsobila nevídanou zdravotní krizi a zabila miliony lidí, nakazila
stovky milionů a zasáhla celé lidstvo. Současně vyostřila společenská dilemata,
nerovnosti a volby, které stojí před lidstvem. Mnohé z nich se týkají základních lidských
práv tvořících pilíře moderní liberální demokracie. Během akutní krize se individuální
práva čím dál více dostávala do konfliktu se zájmy společnosti jako celku.
Obrovské rozdíly v přístupnosti očkování mezi vysoce rozvinutými a rozvíjejícími se
zeměmi představují hrozbu vystupňování existujících nerovností a humanitárních krizí
v některých částech světa. Výsledná debata v médiích a na sociálních sítích, která
nevyhnutelně obsahuje i nepravdy, fake news a dezinformace vyvolává nové otázky o
potenciálních hranicích neomezené svobody projevu a s nimi i přízrak cenzury.
Tato a další dilemata ilustrují chybění všeobecně akceptovaného rámce pro zvažování
našich práv v kontextu naší zodpovědnosti. Po nějakou dobu se lidská práva a jejich
definice vyvíjela bez velkého zřetele na související odpovědnost. Václav Havel, s
nezpochybnitelnou celoživotní historií boje za lidská práva, může sloužit též jako
příklad rozhodného zastánce vazby mezi právy a zodpovědností. Konference konaná
při příležitosti udělení Ceny za lidská práva Václava Havla za rok 2021 poskytne fórum
pro diskuzi o těchto naléhavých otázkách.
Během našich úvah nad lidskoprávními důsledky pandemie Covid-19 se v Afghánistánu
rozhořela lidskoprávní krize toho největšího rozsahu, kterou nemůžeme opomenout. V
mimořádném diskuzním panelu, jehož se zúčastní přední čeští a mezinárodní
odborníci, nabídneme komentáře bezprostředně probíhajících událostí.
Program konference naleznete v přiloženém souboru PDF či ZDE.
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DOSAVADNÍ LAUREÁTI CENY
Od roku 2013 cenu obdrželi postupně Aleš Bjaljatský (Bělorusko), Anar Mammadli
(Ázerbájdžán), Ludmila Alexejevová (Rusko), Nadia Muradová (Irák), Murad Arslan
(Turecko), Oyub Titiev (Ruská federace), Ilham Tohti (Čína) a skupina Youth Initiative
for Human Rights (země západního Balkánu) a za minulý rok Loujain Al-Hathloul (Saúdská Arábie).
CENA VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA
Cena je udělována na počest Václava Havla, dramatika, bojovníka proti totalitě, vůdce
sametové revoluce 1989, československého a českého prezidenta i symbolu
ostražitosti vůči jakékoli zvůli moci. Nominováni na ni mohou být jednotlivci, nevládní
organizace či instituce usilující o dodržování lidských práv. Laureáti Ceny Václava Havla
za lidská práva obdrží kromě diplomu a plakety též odměnu ve výši šedesát tisíc eur.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy: Rada Evropy, tel. +33 388 412 979
Knihovna Václava Havla: Michael Žantovský, tel. 222 220 112
Nadace Charty 77: Božena Jirků, tel. 224 214 452
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