TISKOVÁ ZPRÁVA
Štrasburk, Praha 27. září 2021
CENA VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA ZA ROK 2021 UDĚLENA
MARYJI KALESNIKAVOVÉ
Dnes, v pondělí 27. září 2021, byla na Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve
Štrasburku slavnostně oznámena laureátka mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská
práva za rok 2021. Stala se jí Maryja Kalesnikavová, jedna z vůdčích osobností opozice
v Bělorusku. Cenu VH za lidská práva uděluje Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou
Václava Havla a Nadací Charty 77.
Cena byla slavnostně předána při příležitosti zahájení podzimního plenárního zasedání
Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), které proběhlo ve Štrasburku.
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.
Zástupci dalších dvou finalistů – nevládní organizace Reportéři bez hranic a obránce
lidských práv v Burundi Germaina Rukukiho – rovněž převzali diplomy.
KONFERENCE K POCTĚ LAUREÁTA
Knihovna Václava Havla pořádá ve středu 29. září 2021 od 12.30 hodin v Pražské
křižovatce mezinárodní konferenci k poctě laureáta nazvanou Covidová dilemata:
Práva a odpovědnost (s mimořádnou diskusí věnovanou lidskoprávní krizi v
Afghánistánu). Na konferenci je možné se bezplatně registrovat ZDE.

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 (západní Balkán),
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.

Knihovna Václava Havla: Pavel Hájek,
pavel.hajek@vaclavhavel.cz, tel. +420 773 556 858
Nadace Charty 77: Jana Patková,
jana.patkova@bariery.cz
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