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Paweł Adamowicz
polgármesterről

elnevezett díj
a szabadságért, a szolidaritásért és az 

egyenlőségért való bátor és nemes kiállásért

a Régiók Európai Bizottsága, a menedéket nyújtó 
városok nemzetközi hálózata és Gdańsk város 

közös projektje

Paweł Adamowicz polgármester 2011-től volt a Régiók Európai Bizottsága tagja. Munkásságának 
középpontjában a szolidaritás megerősítése, a migránsok és kisebbségek integrációja, a civil társada-
lommal folytatott párbeszéd elmélyítése és az alapvető jogok gyakorlati előmozdítása állt. Először 
1998-ban választották meg Gdańsk polgármesterévé, mely tisztségében egészen 2019. január 13-i 
meggyilkolásáig szolgálta városát.

Igazi európai, a szó legjobb értelmében vett polgármester és példaértékű polgár volt. 

Amellett, hogy helyi szinten szolgálta és képviselte a demokráciát, kiállt azokért is, akikről a politika 
gyakran megfeledkezik, szolidaritást vállalt a rászorulókkal, és szót emelt a sokszínűség mellett, melynek 
révén nyitottabbak és gazdagabbak lesznek társadalmaink. Vezetésével 2017-ben Gdańsk városa is 
csatlakozott a menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózatához (ICORN).  

A díj létrehozásával munkájukat elismerve azok előtt tisztelgünk, akik bátran és becsülettel fellépnek 
az intolerancia, a radikalizmus, a gyűlöletbeszéd, az elnyomás és az idegengyűlölet ellen. Azok előtt, akik 
tesznek valamit az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció és az alapvető jogok érvényesülése érdeké-
ben. Azok előtt, akik merítenek Paweł Adamowicz örökségéből és továbbviszik azt. 

A díjnak jelzésértéke is van: reményt jelent minden olyan választott képviselő, tisztviselő és átlagpol-
gár számára, aki a kockázatok ellenére megpróbálja jobb és nyitottabb közösségek támogatásával helyi 
szinten működőképessé tenni a demokráciát.  

Azokat jutalmazzuk a díjjal, akik hidakat építenek és falakat bontanak le, bizonyítva, hogy egyértelmű 
felelősségtudattal vannak a jövő nemzedékei iránt. Azokat, akik társadalmi változásokat mozdítanak elő, 
hogy segítsék a leggyengébbeket és nem félnek küzdeni az emberi jogokért és a polgári szabadságjo-
gokért helyi, nemzeti vagy akár nemzetközi szinten. 

A díj a szélesebb nyilvánossággal is megismerteti majd Paweł 
Adamowicz polgármester örökségét azzal a nem titkolt céllal, hogy 
Európa-szerte és azon kívül is ösztönözze a helyi és regionális politiku-
sokat, hogy folytassák az általa megkezdett munkát.
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