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MATERIAL PEDAGÓGICO N.º 14 

 
Andrei Sakharov (1921-1989) foi um cientista e dissidente soviético, laureado com o Prémio Nobel 
da Paz. Foi detido em 22 de janeiro de 1980, na sequência dos seus protestos contra a invasão 
soviética do Afeganistão em 1979. Simone Veil é uma política francesa e foi a primeira mulher a 
tornar-se Presidente do Parlamento Europeu.   
 
 
Luxemburgo, 24-1-1980 
TELEGRAMA 
° Senhor Embaixador, 
 
O Presidente da Comissão dos Assuntos Políticos do Parlamento Europeu solicitou-me que 
chamasse a atenção de V. Ex.ª para o seguinte: 
 
«A Comissão dos Assuntos Políticos do Parlamento Europeu, na sua reunião de 22 de janeiro de 
1980, em Bruxelas, recebeu com grande indignação a notícia de que, hoje, as autoridades soviéticas 
tinham detido Andrei Sakharov e lhe tinham retirado os seus direitos e títulos académicos. 
 
A Comissão dos Assuntos Políticos exprimiu a sua completa solidariedade com Andrei Sakharov, 
laureado do Prémio Nobel da Paz e ardente defensor dos direitos humanos na União Soviética, e a 
sua condenação total das medidas tomadas contra ele, que violam os acordos assinados ao abrigo 
do Ato Final de Helsínquia tendo em vista o pleno respeito dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais. 
 
A Comissão dos Assuntos Políticos apela às autoridades soviéticas para anular as medidas tomadas 
contra Andrei Sakharov e manifesta igualmente a sua profunda preocupação por esta escalada da 
repressão na União Soviética, que minou ainda mais o desanuviamento internacional. 
 
O Presidente da Comissão dos Assuntos Políticos, Emilio Colombo, recebeu instruções no sentido de 
solicitar à Presidente do Parlamento Europeu que informe os embaixadores da União Soviética 
acreditados nas capitais dos Nove quanto à posição tomada pela Comissão dos Assuntos Políticos.» 
 
Queira aceitar, Ex.° Senhor Embaixador, os protestos da minha elevada consideração. 
 
Simone Veil 
Presidente do Parlamento Europeu 
    
 
Fonte: EU historical archives, Oral history of the European Parliament Presidents,  
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-
76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf. 

 
 

 Quais são a posição e a intenção do Parlamento Europeu nesta mensagem? 
• Com base nesta ação tomada pela sua Presidente em 1980, por que acha que o Parlamento 

Europeu decidiu criar o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento? 
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