
 

 

 

ŽINIASKLAIDOS ŠALTINIAI 

1) Naujienų agentūros BNS pranešimas apie kandidatus „Prestižinės 

premijos pretendentų sąraše: B. Nemcovas ir N. Savčenko.“ 

2) A. Sacharovo pėdsakai Lietuvoje „Vilniuje atidengtas skulptūrinis 

suoliukas A. Sacharovui “. 

3) Europos Parlamento informacinio biuro Lietuvoje informacija „EP 

Sacharovo premijos laureatas R. Badawi pagerbtas prie tuščios 

kėdės“. 

4) Naujienų portalo 15min.lt straipsnis „Sacharovo premija paskirta 

Saudo Arabijos tinklaraštininkui“. 

6) Žurnalistės A. Šniukšterienės straipsnis „Europa pirmąsyk 

apdovanojo žodžio laisvės šauklį Persų įlankoje Raif Badawi. 

Cenzūruotas. Įkalintas. Nuplaktas. Bet nenutildytas. 

7) Portalo manoteises.lt apžvalga Žmogaus teisių samprata . 

8) Britų savaitraščio The Economist straipsnis „Europe, after some 

hesitation, stands with Saudi dissident Raif Badawi“. 

9) Britų dienraščio The Guardian straipsnis „Raif Badawi wins EU's 

Sakharov human rights prize“. 

 

 

 

A K T U A L I J O S! O ką manai Tu? 

I. Sacharovo premija 2015 

 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/world/prestizines-premijos-pretendentu-sarase-b-nemcovas-ir-n-savcenko.d?id=68970710 

 

SOCIALINĖS MEDIJOS 

Nevyriausybinės organizacijos Clarion project raginimas „Twitter“: 

 

Latvijos europarlamentaro Artis Pabriks komentaras „Twitter“: 
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KLAUSIMAI DISKUSIJAI 

 

? Ką žinote apie Andrejaus Sacharovo nuopelnus? Kodėl buvo 

įsteigta jo vardo premija? 

? Kokius šios premijos laureatus žinote? 

? Kodėl šių metų laureatas nebuvo plačiai aptartas Lietuvos 

spaudoje? 

? Ar žmogaus teisės yra svarbi tema Lietuvos kasdienybėje? 

? Kaip vertinate šiandieninę Lietuvos žmogaus teisių padėtį? Ar 

ją stipriai veikia sovietinė praeitis? 

 

TEMOS KONTEKSTAS 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

instituto docentės Natalijos Arlauskaitės komentaras:  

2015 m. Europos parlamento Sacharovo premija už minties laisvę, įsteigta 

1988 m., suteikta Saudo Arabijos rašytojui, aktyvistui ir 

tinklaraštininkui Raifui Badawiui. Andrejus Sacharovas, kurio vardu 

pavadinta premija, - SSRS fizikas, dalyvavęs vandenilinės bombos kūrime, 

tačiau tapęs branduolinės ginkluotės kritiku, žmogaus teisių gynėju ir 

disidentu, 1975 m. apdovanotas Nobelio taikos premija. Tad premija 

teikiama pagerbiant žmogaus ar žmonių grupės, ryžtingai ir kartais 

vienumoje kovojančių už žmogaus teises, veiklą. 

Šalyje, kur žodžio laisvė ribojama, Raifas Badawis sukūrė svetainę „Free 

Saudi Liberals“, kurioje rašė apie žodžio ir minties laisvę, valstybės 

atskyrimą nuo religijos, sekuliarizmo pranašumą, pilietinę pažangą, 

islamiško klerikalizmo pavojus. Už savo veiklą jis buvo apkaltintas 

„liberalių idėjų skleidimu“, islamo įžeidimu ir religijos išsižadėjimu 

veiksmu. Nuo 2012 m. tęsiasi teisminiai procesai, vis griežtinantys 

bausmę: įkalinimo nuosprendis padidėjo nuo 7 m. iki 10 m., bausmė 

nuplakti viešai nuo 600 iki 1000 kirčių. Šiuo metu Badawis lieka kalėti. 

Apdovanojimo paskelbimas tapo proga kreiptis į Saudo Arabijos karalių 

Salmaną reikalaujant paleisti Raifą Badawį į laisvę ir panaikinti 

plakimo bausmę bei pabrėžti, kad žodžio ir minties laisvė yra 

fundamentali vertybė. 

 


