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Premiul
„Primarul

Paweł Adamowicz” 
pentru curaj și excelență

în promovarea libertății, solidarității și egalității

decernat de Comitetul European al Regiunilor
în parteneriat cu Rețeaua internațională

„Orașe-adăpost” și cu orașul Gdańsk

Primarul Paweł Adamowicz a fost membru al Comitetului European al Regiunilor din 2011. El și-a 
dedicat munca promovării solidarității, integrării migranților și a minorităților, dialogului cu societa-
tea civilă și promovării drepturilor fundamentale la nivel local. A fost ales primar al orașului Gdańsk 
în 1998 și a servit orașul în această funcție până la asasinarea sa, la 13 ianuarie 2019.

A fost un adevărat european, un primar și un cetățean exemplar. 

Militând pentru democrație și reprezentant al acesteia la nivel local, el i-a ajutat pe cei care de 
prea multe ori nu se fac auziți, a oferit solidaritate celor care aveau nevoie și a pledat pentru diversita-
te, aspect care face societățile noastre mai deschise și mai bogate. Sub conducerea sa, în 2017, orașul 
Gdańsk s-a alăturat Rețelei internaționale „Orașe-adăpost”.  

Instituirea acestui premiu este un omagiu și o recunoaștere a tuturor celor care acționează cu 
curaj și integritate împotriva intoleranței, radicalizării, discursului de incitare la ură, oprimării și 
xenofobiei. Recunoaștere a celor care promovează egalitatea de șanse, integrarea socială și drepturi-
le fundamentale. A celor care sunt inspirați de Paweł Adamowicz, moștenindu-i idealurile. 

Premiul reprezintă un semnal puternic de speranță pentru toți reprezentanții aleși, funcționarii și 
cetățenii obișnuiți care, în ciuda riscurilor, fac totul ca democrația să funcționeze la nivel local, prin 
sprijinirea unor comunități mai bune și mai deschise.  

Premiul îi va onora pe cei care construiesc punți și doboară ziduri, cu un simț clar al responsabili-
tății pentru generațiile viitoare – oameni care deschid calea pentru schimbări societale în favoarea 
celor mai slabi, fără a se eschiva de la orice bătălie urgentă pentru drepturile omului și libertățile 
civile, la nivel local, național sau internațional. 

Premiul va prezenta moștenirea primarului Paweł Adamowicz 
unui public mai larg, cu scopul de a-i inspira pe politicienii de la nivel 
local și regional din întreaga Europă și din afara acesteia, pentru a 
continua munca începută de el.
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