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Награда
„Кмет Павел Адамович“

за смелост и отлични постижения
в насърчаването на свободата, солидарността и 

равенството

представена от Европейския комитет на регионите 
в партньорство с Международната мрежа 

на градовете убежища и град Гданск.

Кметът Павел Адамович стана член на Европейския комитет на регионите през 2011 г. Дейността му 
беше съсредоточена върху насърчаването на солидарността, интеграцията на мигрантите и 
малцинствата, диалога с гражданското общество и утвърждаването на основните права по места. Той 
беше избран за първи път за кмет на Гданск през 1998 г. и служи на града на тази длъжност до 
убийството си на 13 януари 2019 г.

Той беше истински европеец, кмет и образцов гражданин. 

В работата си в подкрепа на демокрацията и като неин представител на местно равнище той 
протягаше ръка на онези, които твърде често остават нечути, предлагаше солидарност на нуждаещите 
се и се застъпваше за многообразието, което прави нашите общества по-отворени и по-богати. През 
2017 г. той присъедини град Гданск към Международната мрежа на градовете убежища (ICORN). 

С учредяването на тази награда се отдава почит и признание на всеки, който се бори смело и 
почтено срещу нетърпимостта, радикализацията, словото на омразата, потисничеството и 
ксенофобията. Хората, които насърчават равните възможности, социалната интеграция и основните 
права. Хората, които черпят вдъхновение и следват примера на Павел Адамович. 

Наградата отправя силно послание на надежда към всички представители на изборни длъжности, 
длъжностни лица и обикновени граждани, които въпреки рисковете правят всичко възможно за това 
демокрацията да функционира на местно равнище, като подкрепят изграждането на по-добри и 
по-отворени общности.  

С нея ще бъдат почетени хората, които изграждат мостове и събарят стени, с ясно чувство за 
отговорност към бъдещите поколения — хора, които проправят пътя за обществените промени в 
полза на най-слабите и не се боят да се включат в борбата за правата на човека и гражданските 
свободи на местно, национално или международно равнище. 

Наградата ще запознае широката общественост с наследството на 
кмета Павел Адамович, за да вдъхнови местните и регионалните 
политици в цяла Европа и извън нея да продължат делото му.
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