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Burgemeester Paweł Adamowicz werd in 2011 lid van het Europees Comité van de Regio's en zette zich vooral 
in voor het bevorderen van solidariteit, de integratie van migranten en minderheden, de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld en het promoten van grondrechten in de praktijk. In 1998 werd hij voor het eerst 
gekozen tot burgemeester van Gdansk, een functie die hij bekleedde totdat hij op 13 januari 2019 werd 
vermoord.

Hij was een echte Europeaan, een burgemeester en een voorbeeldig burger. 

Bij zijn inzet voor democratie, die hij op lokaal niveau vertegenwoordigde, had hij specifieke aandacht voor 
degenen die maar al te vaak niet worden gehoord, gaf hij concreet blijk van solidariteit met mensen in nood en 
toonde hij zich een warm voorstander van de diversiteit die onze samenlevingen opener en rijker maakt. Hij heeft 
ervoor gezorgd dat de stad Gdańsk in 2017 is opgenomen in het International Cities of Refuge Network (ICORN). 

Alle mensen die met lef en integriteit strijden tegen intolerantie, radicalisering, haatzaaiende taal, onderdruk-
king en vreemdelingenhaat worden met de instelling van deze prijs geëerd en erkend. Alle mensen die opkomen 
voor gelijke kansen, sociale integratie en grondrechten. Allen die bezield zijn door wat Paweł Adamowicz heeft 
gedaan en die zijn werk willen voortzetten. 

De prijs is een krachtig signaal van hoop voor alle verkozenen, ambtenaren en gewone burgers die er ondanks 
de risico’s voor ijveren om de democratie op lokaal niveau te laten functioneren door betere en meer open 
gemeenschappen te ondersteunen.  

Met de prijs worden mensen beloond die bruggen bouwen en muren afbreken, die zich echt verantwoorde-
lijk voelen voor toekomstige generaties. Mensen die het pad effenen voor maatschappelijke veranderingen ten 
gunste van de zwaksten en die niet bang zijn om deel te nemen aan de hoognodige strijd voor mensenrechten 
en burgerlijke vrijheden, op lokaal, nationaal of internationaal niveau. 

Met de prijs zal de nalatenschap van burgemeester Paweł Adamowicz 
breder onder de aandacht worden gebracht teneinde lokale en regionale 
politici in heel Europa en daarbuiten te inspireren om voort te bouwen op het 
werk dat hij is begonnen.
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