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Andrej Sakharov (1921-1989) var en sovjetisk videnskabsmand, systemkritiker og nobelprismodtager.
Sakharov blev arresteret den 22. januar 1980, efter at han havde protesteret offentligt mod
Sovjetunionens invasion i Afghanistan i 1979. Simone Veil er en fransk politiker; hun var den første
kvinde, der blev valgt som formand for Europa-Parlamentet.

Luxembourg, 24.1.1980
TELEGRAM
Kære ambassadør
Formanden for Europa-Parlamentets Udvalg for Politiske Anliggender har bedt mig om at gøre Dem
opmærksom på følgende:
"Europa-Parlamentets Udvalg for Politiske Anliggender har på sit møde den 22. januar 1980 med dyb
forargelse erfaret, at de sovjetiske myndigheder i dag har arresteret Andrej Sakharov og frataget ham
hans akademiske rettigheder og titler.
Udvalget for Politiske Anliggender giver udtryk for sin fulde solidaritet med Andrej Sakharov, som er
nobelprismodtager og en ivrig forsvarer for menneskerettighederne i Sovjetunionen, og fordømmer
på det kraftigste de foranstaltninger, der er truffet mod ham, og som krænker den aftale, der er
undertegnet i forbindelse med Helsingforsslutakten med henblik på at sikre fuld respekt for
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.
Udvalget for Politiske Anliggender opfordrer de sovjetiske myndigheder til at tilbagekalde de
foranstaltninger, der er truffet mod Andrej Sakharov, og giver udtryk for sin dybe bekymring over den
stigende undertrykkelse i Sovjetunionen, som bringer den internationale afspænding yderligere i fare.
Formanden for Udvalget for Politiske Anliggender, Emilio Colombo, er blevet pålagt at anmode
Europa-Parlamentets formand om at meddele Sovjetunionens akkrediterede ambassadører i de ni
medlemsstaters hovedstæder Udvalget for Politiske Anliggenders holdning i den pågældende sag."
Modtag, hr. ambassadør, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
Simone Veil
formand for Europa-Parlamentet

Kilde: EU's historiske arkiv, mundtlig overlevering fra Europa-Parlamentets formænd,
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d876056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf


•

Hvilken holdning og hvilket ønske kommer til udtryk i Europa-Parlamentets meddelelse?
Hvorfor tror du, at Europa-Parlamentet på grundlag af dette initiativ, som blev taget af dets
formand i 1980, besluttede at oprette Sakharovprisen for tankefrihed?

