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Příloha k tiskové zprávě NESEHNUTÍ ze dne 27. listopadu 2014: 

Kdo jsou političtí vězni a vězenkyně na fotografiích? 

 

Intigam Alijev: Přední ázerbájdžánský obhájce lidských práv a 
právník, ředitel nevládní organizace Legal Education Society. 
V zahraničí si ho občas kvůli shodnému příjmení pletou 
s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, byť je jejich 
vztah k právu a spravedlnosti výrazně odlišný. Intigam podal více než 
200 stížností k Evropskému soudu pro lidská práva v souvislosti s 
případy zmanipulování voleb, ohrožování svobody slova a práva na 
spravedlivý soudní proces. V roce 2013 mu český ministr zahraničí 
předal cenu Homo Homini. Intigam se nebál kritizovat 
ázerbájdžánský režim a pomáhat nespravedlivě vězněným 
novinářům, aktivistům či opozičním politikům. Ve vazbě je od srpna 
2014, jeho vážný zdravotní stav se neustále zhoršuje. 
 
 

Rašad Hasanov: Aktivní člen mládežnických a prodemokratických 
iniciativ Positive Change Youth Movement a NIDA. Protestoval proti 

nevyjasněným úmrtím v ázerbájdžánské armádě, organizoval 
kampaň proti korupci v ázerbájdžánském školství. Odsouzen k sedmi 

a půl letům vězení. 
 
   

 

Rasul Džafarov: Založil organizaci Human Rights Club, kterou mu 
stát nikdy nedovolil oficiálně zaregistrovat. Když se konala 
v Ázerbájdžánu mezinárodní hudební soutěž Eurovision, Rasul vedl 
kampaň Sing for Democracy („Zpívejte pro demokracii“), aby 
poukázal na porušování lidských práv v zemi. Pomohl tak tomu, aby 
se svět dozvěděl o perzekucích nezávislých novinářů či politických 
oponentů, násilném vystěhovávání lidí z jejich domů, falšování voleb 
či politických vězních. O zhoršujícím se stavu lidských práv 
v Ázerbájdžánu pak dále informovala kampaň Art for Democracy 
(„Umění pro demokracii“). Ve vazbě je od srpna 2014. 
 
 

Rašadat Achundov: Spoluzakladatel mládežnického hnutí NIDA. 
Účastnil se veřejných shromáždění na podporu jiných politických 

vězňů a protestů proti nevyjasněným úmrtím v ázerbájdžánské 
armádě. Odsouzen k osmi letům vězení. 

 
  

 

Lejla Junus: Ředitelka ázerbájdžánské nevládní organizace Institut za 
mír a demokracii. Ve vězení je jí odmítán přístup k lékařské péči, je 
umístěna v cele pohromadě s opakovaně trestanými recidivistkami, 
které ji šikanují, byla také zbita dozorcem. Lejla je aktuálně 
nominována na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení a Nobelovu 
cenu míru. 
 
 

Uzejir Mammadli: Další ze zakladatelů mládežnického hnutí NIDA. 
Odsouzen k sedmi letům vězení. 

 
 

  

http://www.clovekvtisni.cz/cs/lidska-prava/info/cena-homo-homini
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Arif Junus: Manžel Lejly Junus, konfliktolog. Stejně jako Lejla 
pracoval na obnovování vztahů a budování důvěry mezi 
ázerbájdžánskou a arménskou občanskou společností. Oba jsou 
proto obviněni mimo jiné ze špionáže ve prospěch Arménie. 
 
 

Jadigar Sadigov: Profesor na univerzitě v Lenkoranu, byl aktivní 
v opoziční politické straně. Spravoval protivládní facebookovou 
stránku, která měla 200.000 příznivců. Odsouzen k šesti letům 

vězení.  
 
  

 

Anar Mammadli: Ředitel Centra pro monitoring voleb a 
demokratická studia. Ve vykonstruovaném procesu byl na konci 
května 2014 odsouzen k pěti a půl letům vězení za údajné krácení 
daní, nelegální obchodní aktivity a zneužití své organizace k 
falšování výsledků voleb. Pravý důvod? Pravý opak! Odhalil rozsáhlé 
podvody během hlasování a sčítání hlasů během prezidentských 
voleb v roce 2013. Parlamentní shromáždění Rady Evropy mu udělilo 
cenu Václava Havla. 
 
 

Emin Husejnov: Ředitel Institutu svobody a bezpečnosti reportérů 
(Institute of Reporters' Freedom and Safety). Letos v srpnu policie 

vyplenila kanceláře této organizace a zabavila všechen její majetek. 
Emin v tomto přehledu tvoří trochu výjimku, protože není ve vězení. 

Již několik měsíců se mu daří skrývat na neznámém místě. 
 
  

 


