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kulturpersonligheter) och staden Gdańsk

Borgmästare Paweł Adamowicz blev ledamot av Europeiska regionkommittén 2011, och hans 
arbete inriktades främst på att främja solidaritet, integration av migranter och minoriteter, dialog 
med det civila samhället och främjande av grundläggande rättigheter i praktiken. 1998 valdes han 
för första gången till borgmästare i Gdańsk och han tjänade staden i denna befattning fram till dess 
att han mördades den 13 januari 2019.

Han var en sann europé, borgmästare och en föredömlig medborgare. 

Samtidigt som han som folkvald verkade för demokratin på lokal nivå engagerade han sig för 
dem som alltför ofta inte får komma till tals, visade solidaritet med utsatta och förespråkade en 
mångfald som öppnar upp och berikar våra samhällen Han såg till att staden Gdańsk blev medlem 
i ICORN 2017. 

Priset inrättas för att hylla och uppmärksamma alla dem som med mod och integritet bekämpar 
intolerans, radikalisering, hatpropaganda, förtryck och främlingsfientlighet. De som främjar lika 
möjligheter, social integration och grundläggande rättigheter. De som inspireras av och för vidare 
arvet från Paweł Adamowicz. 

Priset sänder en stark signal om hopp till alla folkvalda, tjänstemän och vanliga medborgare som 
trots alla risker brinner för att få demokratin att fungera på lokal nivå genom att verka för bättre och 
öppnare samhällen.  

Det kommer att ge erkänsla åt dem som bygger broar och river murar, med en tydlig ansvar-
skänsla för kommande generationer – människor som banar väg för samhällsförändringar till 
förmån för de svagaste, som inte tvekar att ge sig in i en brådskande kamp för mänskliga rättigheter 
och medborgerliga friheter på lokal, nationell eller internationell nivå. 

Priset kommer att synliggöra borgmästare Paweł Adamowicz 
gärning för en bredare publik, i syfte att inspirera lokala och regionala 
politiker i och utanför Europa att fortsätta det arbete som han 
inledde.

#AdamowiczAward


