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Andrei Saharov (1921-1989) a fost un om de știință sovietic, dizident și laureat al Premiului Nobel 
pentru Pace. Saharov a fost arestat la 22 ianuarie 1980, după ce a protestat public împotriva invaziei 
sovietice în Afganistan, din 1979. Simone Veil este un om politic francez și a fost prima femeie care a 
devenit Președinte al Parlamentului European.  
 
Luxemburg, 24.1.1980 
TELEGRAMĂ 
Stimate domnule ambasador, 
 
Președintele Comisiei pentru afaceri politice a Parlamentului European mi-a solicitat să vă supun 
atenției următorul comunicat: 
 
„Comisia pentru afaceri politice a Parlamentului European, reunită la 22 ianuarie 1980 la Bruxelles, a 
aflat cu deosebită indignare că autoritățile sovietice l-au arestat astăzi pe domnul Andrei Saharov și 
i-au retras drepturile și titlurile de academician. 
 
Comisia pentru afaceri politice și-a exprimat deplina solidaritate cu domnul Andrei Saharov, laureat 
al Premiului Nobel pentru Pace și apărător înflăcărat al drepturilor omului în Uniunea Sovietică, 
precum și condamnarea totală a acestor măsuri luate împotriva lui, care încalcă acordurile semnate 
în cadrul Actului final de la Helsinki ce vizează respectarea în integralitate a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale. 
 
Comisia pentru afaceri politice face apel la autoritățile sovietice să revină asupra măsurilor luate 
împotriva domnului Saharov și își exprimă totodată profunda preocupare față de această escaladare 
a represiunii din Uniunea Sovietică, care subminează și mai mult destinderea relațiilor la nivel 
internațional. 
 
Președintele Comisiei pentru afaceri politice, domnul Emilio Colombo, a fost însărcinat să îi solicite 
Președintelui Parlamentului European să informeze ambasadorii Uniunii Sovietice acreditați în 
capitalele celor Nouă cu privire la poziția adoptată de Comisia pentru afaceri politice.” 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Simone Veil 
Președinta Parlamentului European 
  
Sursa: EU historical archives, Oral history of the European Parliament Presidents (Arhivele istorice ale UE, 
Istoria orală a Președinților Parlamentului European), 
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-
76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf 

 
 

 Care este poziția sa și ce intenționează Parlamentul European cu acest mesaj? 

 Plecând de la această acțiune întreprinsă de președintele său în 1980, de ce credeți că a hotărât 
Parlamentul European să înființeze Premiul Saharov pentru libertatea de gândire? 
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