
 Обявяване на Наградата за кураж на Радебойл 2022

В саксонския град Радебойл се намира историческата “Църква на мира”
(Friedenskirche). Името ни задължава да служим на мира. Това е завет за нас и нашите
потомци, че мирът не е нещо закономерно и естествено. Установяването на мир е
най-висшият израз на културното развитие на цивилизования човек. В изпълнение на
този завет гражданите на нашия град учредиха Наградата за кураж на Радебойл и
основаха общополезното сдружение със същото име “награда за кураж на Радебойл
е.в.” (radebeuler couragepreis e. V.)

Целта на сдружението е да направи известни и да поощрява хора, групи, предприятия,
инициативи или проекти, които в трудни условия

· установяват мир и въдворяват справедливост,
· подпомагат демокрацията съотв.
· действат социално отговорно и екологично съзнателно.

Наградата за кураж на Радебойл се дава като поощрение и подкрепа както в една
местна така и в една европейска категория.

· В местната категория центърът на дейността трябва да е в района на град
Радебойл, в зоната около Дрезден и в Саксония. Наградата представлява
обществено признание без парична премия.

· В европейската категория центърът на действие трябва да е предимно в
Централна, Източна и Южна Европа. Тази награда е дотирана с 5 000 евро.

Наградата за кураж на Радебойл ще се връчи на 27 август 2022 г., денят, в който
се отбелязва годишнината от подписване на примирието с Швеция. С това
сключване на мир завършва 30 годишната война в Саксония. Сключеният през
1645 година мирен договор е бил първи сигнал за мир за Германия и Европа.

Гражданите на Радебойл се гордеят с това важно историческо събитие и
съзнателно продължават традицията на установяване на мир.

Предложения за удостояване с наградата 2022 в двете категории се приемат 

до 31.03.2022 г.. Решението за носителите на наградата се взема от
настоятелството, при това кметът на Радебойл има право на изявление и право
на глас.
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