
Decernarea Radebeuler Couragepreis 2022

Străvechea Biserică a Păcii („Friedenskirche”), aflată în orașul saxon Radebeul, ne
responsabilizează prin denumirea sa să slujim pacea. Pentru noi și pentru urmașii noștri,
pacea este mai presus de un concept al legii sau un termen de la sine înțeles. Menținerea
păcii este cea mai înaltă expresie a dezvoltării culturale a unui cetățean, astfel că, pentru
îndeplinirea acestui scop, locuitorii orașului nostru au înființat premiul Radebeuler
Couragepreis și asociația non-profit cu același nume „radebeuler couragepreis e. v.”.

Scopul asociației este de a face cunoscute și a promova persoane, grupuri, companii,
inițiative sau proiecte, care în ciuda unor condiții dificile:

· Militează pentru pace și dreptate
· Promovează democraţia
· Acționează într-un mod responsabil din punct de vedere social și conștient de

mediul înconjurător

Radebeuler Couragepreis este acordat pentru motivare și sprijin atât la categoria locală, cât și
la cea europeană:

· La categoria locală, activitățile trebuie să fie centrate pe zona orașului Radebeul,
zona Dresda și Saxonia. Premiul constă în recunoaștere publică, fără premiu în bani.

· La categoria europeană, activitățile trebuie să fie centrate în primul rând pe Europa
Centrală, de Est și de Sud. Acest premiu este dotat cu 5.000 de euro.

Radebeuler Couragepreis urmează să fie acordat pe 27 august 2022, dată la care are loc
aniversarea semnării armistițiului cu Suedia. Acordul de pace, semnat în 1645, a pus capăt
războiului de 30 de ani din Saxonia și a reprezentat astfel primul semnal al păcii pentru
Germania și Europa.

Localnicii orașului Radebeul sunt mândri de acest eveniment cu importanță istorică și
continuă în mod conștient tradiția de a milita pentru pace.

Propunerile pentru festivitatea de premiere din 2022 la ambele categorii pot fi depuse până
pe 31.03.2022. Consiliul de administrație decide câștigătorii premiilor, primarul orașului
Radebeul are dreptul de a lua cuvântul și de a vota.
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