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BRON 14 

 
Andrej Sacharov (1921-1989) was een met de Nobelprijs voor de vrede onderscheiden 
wetenschapper en dissident uit de Sovjet-Unie. Sacharov werd gearresteerd op 22 januari 1980 
nadat hij in het openbaar geprotesteerd had tegen de Sovjetinvasie in Afghanistan in 1979. Simone 
Veil is een Franse politica en de eerste vrouw die verkozen werd tot voorzitter van het Europees 
Parlement. 
 
Luxemburg, 24-1-1980 
Telegram 
Excellentie, 
 
De voorzitter van de Commissie politieke zaken van het Europees Parlement heeft mij verzocht het 
volgende onder uw aandacht te brengen: 
 
"De Commissie politieke zaken van het Europees Parlement heeft op haar vergadering van 22 
januari te Brussel met diepe verontwaardiging vernomen dat de Sovjetautoriteiten vandaag de heer 
Andrej Sacharov hebben gearresteerd en hem zijn academische rechten en titels hebben ontnomen. 
 
De Commissie politieke zaken heeft zich volledig solidair verklaard met de heer Andrej Sacharov, 
winnaar van de Nobelprijs voor de vrede en vurig pleitbezorger voor de mensenrechten in de Sovjet-
Unie, en veroordeelt ten stelligste de tegen de heer Sacharov gerichte maatregelen, die strijdig zijn 
met de in het kader van de slotakte van Helsinki ondertekende akkoorden, waarmee volledige 
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden wordt beoogd. 
 
De Commissie politieke zaken verzoekt de Sovjetautoriteiten de tegen de heer Sacharov gerichte 
maatregelen te herroepen en geeft uitdrukking aan haar diepe bezorgdheid over deze escalerende 
repressie in de Sovjet-Unie, die de internationale detente verder heeft ondermijnd. 
 
De voorzitter van de Commissie politieke zaken, de heer Emilio Colombo, heeft de opdracht 
gekregen de voorzitter van het Europees Parlement te verzoeken om de in de hoofdsteden van de 
negen lidstaten geaccrediteerde ambassadeurs van de Sovjet-Unie te verwittigen van het door de 
Commissie politieke zaken ingenomen standpunt." 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Simone Veil 
Voorzitter van het Europees Parlement 
    
 
Bron: Historisch archief van de EU, orale geschiedenis van de voorzitters van het Europees Parlement, 
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-
76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf 
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 Welk standpunt neemt het Europees Parlement in en wat beoogt het Parlement met deze 
brief? 

• Neem dit initiatief van de voorzitter van het Europees Parlement in 1980 als uitgangspunt. 
Waarom denk je dat het Parlement heeft besloten de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken 
in te stellen? 

 


