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Nagrada
župana

Pawła Adamowicza 
za pogum in odličnost pri

spodbujanju svobode, solidarnosti in enakosti

ki jo podeljuje Evropski odbor regij
v partnerstvu z Mednarodno mrežo mest zatočišč

in mestom Gdansk

Župan Paweł Adamowicz je postal član Evropskega odbora regij leta 2011. Zavzemal se je za 
solidarnost, vključevanje migrantov in manjšin, dialog s civilno družbo in spodbujanje temeljnih 
pravic na terenu. Za župana Gdanska je bil prvič izvoljen leta 1998 in je bil na tem položaju, dokler ni 
bil 13. januarja 2019 umorjen.

Bil je pravi Evropejec, župan in zgleden državljan. 

Prizadeval si je za demokracijo in zastopal njene vrednote na lokalni ravni. Prisluhnil je potrebam 
prepogosto preslišanih, izkazoval solidarnost pomoči potrebnim in se zavzemal za raznolikost, zaradi 
katere je naša družba bolj odprta in bogatejša. Mesto Gdansk je leta 2017 vključil v Mednarodno 
mrežo mest zatočišč (ICORN).

Nagrada je izkaz časti in priznanje vsem, ki se pogumno in z integriteto borijo proti nestrpnosti, 
radikalizaciji, sovražnemu govoru, zatiranju in ksenofobiji, vsem, ki se zavzemajo za enake možnosti, 
socialno vključevanje in temeljne pravice, ter vsem, ki nadaljujejo zapuščino Pawła Adamowicza in 
se zgledujejo po njej.

Nagrada je močno sporočilo upanja za vse izvoljene predstavnike, uradnike in navadne državlja-
ne, ki si kljub tveganjem prizadevajo za delovanje demokracije na lokalni ravni s podpiranjem boljših 
in bolj odprtih skupnosti.

Z njo bo izkazana čast tistim, ki gradijo mostove in podirajo zidove z jasnim občutkom odgovor-
nosti za prihodnje generacije, to je ljudem, ki utirajo pot družbenim spremembam v korist najšibkej-
ših, ne da bi se izogibali nujnemu boju za človekove pravice in državljanske svoboščine na lokalni, 
nacionalni ali mednarodni ravni.

Namen nagrade je zapuščino župana Pawła Adamowicza 
predstaviti širšemu občinstvu ter spodbuditi lokalne in regionalne 
politike po vsej Evropi in drugod, da nadaljujejo njegovo delo.
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