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Tekintélyes nemzetközi emberi jogi díjat vett át Pardavi Márta, a Magyar Helsinki
Bizottság társelnöke szerda este Stockholmban. A világszerte közismert Civil Rights
Defenders svéd civil szervezet hetedik alkalommal adta át az elismerést, és a magyar
jogvédő az első, aki uniós ország polgáraként kapta azt meg.

A választás sokéves példaadó jogvédő tevékenysége miatt esett Pardavi Mártára. Különösen a
jogállam szisztematikus lerombolásával szembeni bátor kiállása, valamint az idegengyűlölet és
gyűlölet-bűncselekmények elleni tevékenysége győzte meg a díj odaítélőit. A világ számos
pontján tevékenykedő, stockholmi székhelyű civil tömörülés méltatásában kitér arra is, hogy a
demokrácia intézményei folyamatos nyomás alatt állnak, a független és kormánykritikus
szervezeteket igyekeznek megfélemlíteni és elhallgattatni Magyarországon.
A Civil Rights Defenders egy nemzetközi hírű emberi jogi szervezet, és olyan jogvédőknek
biztosít segítséget világszerte, akik az ellenséges környezet dacára is követésre méltó munkát
végeznek.
„A demokráciát autokratikus törekvések fenyegetik számos országban. Az illiberális hatalom
közellenségként igyekszik beállítani a kritikusait, az emberi jogok védelmezőit és a kitaszított
csoportokat. Mindenki láthatja, mi történik Magyarországon és másutt is. Ez a díj megerősít
bennünket, civil magyar jogvédőket, hogy munkánkra szükség van, és bátorítást ad ahhoz,
hogy a jogállami értékeket továbbra is védelmezzük” – mondta a díjátadón a Magyar Helsinki
Bizottság társelnöke.
„Márta teljesítménye ösztönzést ad mindenkinek, aki kisebbségi és elnyomott csoportok
érdekében küzd. A Helsinki Bizottság társelnöke a megmérgezett közhangulat és a
fenyegetések ellenére is nyíltan szembefordul az állami elnyomással” – szögezte le Anders
Petterson, a svéd emberi jogi szervezet ügyvezető igazgatója.
A svéd civil jogvédő díjat 2013 óta osztják ki, és minden évben egy személyt ismernek el vele –
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olyan tekintélyes emberi jogvédőket, akik akár személyes veszélyeztetettség ellenére is kiállnak
az emberek jogainak érdekében és a jogfosztott emberek védelmében. A díj történetében eddig
szerb, fehérorosz, vietnami, azeri, dél-szudáni és török aktivistát ismertek el. Pardavi Márta az
első olyan jogvédő, aki uniós országban él és dolgozik.
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