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Borgmester
Paweł Adamowicz

-prisen
for mod og ekspertise inden

for fremme af frihed, solidaritet og ligestilling

præsenteret af Det Europæiske Regionsudvalg i samarbejde
med netværket International Cities of Refuge og byen Gdańsk 

Borgmester Paweł Adamowicz blev medlem af Det Europæiske Regionsudvalg i 2011 og fokuse-
rede sit arbejde på at fremme solidaritet, integration af migranter og mindretal, dialog med civilsam-
fundet og grundlæggende rettigheder på lokalt plan. Han blev valgt til borgmester i Gdańsk for 
første gang i 1998 og tjente byen i denne stilling, indtil han blev myrdet den 13. januar 2019.

Han var en sand europæer, borgmester og en eksemplarisk borger. 

I sit arbejde for og med demokrati på lokalt plan engagerede han sig i dem, der alt for ofte ikke 
bliver hørt, tilbød solidaritet til dem, der var i nød, og slog til lyd for den diversitet, der gør vores 
samfund mere åbent og rigere. Han fik byen Gdańsk med i netværket International Cities of Refuge 
(ICORN) i 2017. 

Oprettelsen af denne pris er en hyldest til og en anerkendelse af enhver, som arbejder med mod 
og integritet mod intolerance, radikalisering, hadefuld tale, undertrykkelse og fremmedhad. Menne-
sker, som fremmer lige muligheder, social integration og grundlæggende rettigheder. Mennesker, 
som er inspireret af Paweł Adamowicz og viderebringer hans arv. 

Prisen sender et stærkt signal om håb for alle folkevalgte repræsentanter, embedsmænd og 
almindelige borgere, som på trods af risiciene lever for at få demokratiet til at fungere på lokalt plan 
ved at støtte bedre og mere åbne lokalsamfund.  

Den vil hylde mennesker, som bygger bro og nedbryder mure med en klar ansvarsfølelse over for 
de kommende generationer – dem, som baner vejen for forandringer i samfundet til gavn for de 
svageste, og som ikke afholder sig fra at tage vigtige kampe for menneskerettighederne og de 
borgerlige frihedsrettigheder på lokalt, nationalt og internationalt plan. 

Prisen vil viderebringe arven fra borgmester Paweł Adamowicz til 
et bredere publikum med det formål at inspirere lokale og regionale 
politikere i hele Europa og resten af verden til at byggere videre på 
det arbejde, han startede.
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