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TAUSTATIEDOTE MEDIALLE 
 

Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinto  
 
Mikä on Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinto? 
 
Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinnosta kilpaillaan nyt ensimmäisen 
kerran, ja kilpailu on osa monimuotoisuuden eurooppalaista teemakuukautta. Palkinnolla annetaan 
tunnustusta ja näkyvyyttä niille EU-maiden paikallisviranomaisille, jotka edistävät aktiivisesti osallisuutta 
ja monimuotoisuutta ja auttavat rakentamaan parempaa Eurooppaa. 
 
Kilpailussa kunnat, kaupungit ja alueet saavat tilaisuuden esitellä julkisesti toimintapolitiikkoja tai 
aloitteita, joilla luodaan niiden asukkaille monimuotoisempia ja osallistavampia tiloja. Kilpailuun voivat 
osallistua sekä jo toteutetut että parhaillaan käynnissä olevat aloitteet.  
 
Miksi Euroopan komissio valitsee Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupungin? 
 
Tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat EU:n ydinarvoja ja perusoikeuksia, jotka on kirjattu EU:n 
perussopimuksiin ja perusoikeuskirjaan.  
 
Tästä huolimatta syrjintää esiintyy edelleen: eurooppalaisista yli puolet (59 prosenttia) katsoo etniseen 
alkuperään perustuvan syrjinnän olevan yleistä. Kolmasosa afrikkalaistaustaisista henkilöistä kertoo 
kokeneensa rasistista häirintää kuluneiden viiden vuoden aikana. Myös hlbtiq-henkilöihin kohdistuva 
syrjintä jatkuu EU:ssa: 43 prosenttia hlbtiq-henkilöistä kertoo kohdanneensa syrjintää vuonna 2019. 
Lisäksi koronaviruspandemia on kasvattanut sukupuolten välistä kuilua, sillä naiset ansaitsevat EU:ssa 
keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet.  Vammaiset kohtaavat edelleen monia esteitä 
hakeutuessaan peruspalveluihin, terveydenhuoltoon, koulutukseen, työelämään tai politiikkaan. Myös 
romanien kokema syrjintä, rasismi ja sosiaalinen syrjäytyminen jatkuvat.  
 
Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinto on yksi niistä Euroopan komission 
toimista, joilla se pyrkii jatkuvasti edistämään tasa-arvoa ja torjumaan syrjintää. Palkinnolla kiinnitetään 
erityistä huomiota osallisuuteen antamalla tunnustusta paikallisviranomaisten toimille sellaisten 
osallistavampien ja oikeudenmukaisempien yhteiskuntien kehittämiseksi, joissa yhteisön kaikki jäsenet 
voivat hyödyntää mahdollisuuksiaan eikä ketään jätetä.  
 
Lisätietoa EU:n tasa-arvotoimista 
 

• EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020–2025 

• Hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020–2025  

• Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025  

• Vammaisstrategia vuosiksi 2021–2030  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_fi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_810
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• Romanien tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista koskeva EU:n strategiakehys vuosiksi 2020–
2030  

• EU:n strategia antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi (2021–2030) 
 
 
Kuka voi osallistua? 
 
Kilpailu on tarkoitettu Euroopan unionin 27 jäsenmaan paikallisviranomaisille, jotka toteuttavat 
aktiivisesti osallisuutta edistävää toimintapolitiikkaa sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen, hlbtiq-
identiteettiin, uskontoon sekä etniseen ja rodulliseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumiseksi.  
 
Osallistua voivat kaupunginvaltuuston tai demokraattisesti valitun hallintoelimen alaiset hallintoyksiköt 
sekä Euroopan unionissa sijaitsevat kunnat, kaupungit ja alueet. 
 
Jaetaanko erikoispalkintoja? 
 
Vuoden 2022 kilpailussa on kaksi palkintosarjaa: yksi alle 50 000 ja toinen yli 50 000 asukkaan 
paikkakunnille. Lisäksi jaetaan vuoden 2022 erikoispalkinto romanien osallisuuden edistämisestä. 
 
Minkä tyyppisiä monimuotoisuusaloitteita aiotaan palkita? 
 
Kilpailussa palkitaan monimuotoisuutta ja osallisuutta edistäviä aloitteita, joilla torjutaan kaikenlaisin 
perustein tapahtuvaa syrjintää (sukupuoli, rotu, etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, vammaisuus, ikä 
tai sukupuolinen suuntautuminen) ja intersektionaalisuutta. 
 
Miten voittajat valitaan? 
 
Riippumattomat asiantuntijat tarkastavat osallistujien kilpailuedellytysten täyttymisen ja suorittavat 
esikarsinnan. Eurooppalainen tuomaristo valitsee kahden yleisen palkintosarjan ja romanien osallisuuden 
edistämispalkinnon voittajat. 
 
Kuka arvioi kilpailuun osallistuvat toimet? 
 
Euroopan komissio nimeää esikarsintavaiheen riippumattomat asiantuntijat sekä loppukilpailun voittajien 
valinnasta vastaavan eurooppalaisen tuomariston jäsenet. Eurooppalaiseen tuomaristoon kuuluu 
vähintään viisi jäsentä, jotka edustavat eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä. Romaneja koskevan 
erikoispalkinnon eurooppalaisessa tuomaristossa on vähintään viisi henkilöä, jotka edustavat 
eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä ja muita merkittäviä kansallisen ja EU-tason sidosryhmiä. 
 
Miten ja missä palkintoseremonia järjestetään? 
 
Kilpailun palkintoseremonia järjestetään Brysselissä 28. huhtikuuta 2022. Korkean tason tapahtumaan 
osallistuu tasa-arvoasioista vastaavan komission jäsenen Helena Dallin lisäksi poliittisia päättäjiä, 
kaupunkien viranomaisia sekä monimuotoisuutta edistävien järjestöjen edustajia. 
 
Miten voin osallistua palkintoseremoniaan (verkossa tai paikan päällä)? 
 
Ota yhteyttä mediatiimiin, jolta saat ohjeita (media@eudiversity2022.eu).  
 
Voiko palkinnon voittajia tai Euroopan komission edustajia haastatella? 
 
Haastattelut ovat mahdollisia. Lähetä postia mediatiimille, joka auttaa sinua tekemään tiedusteluja tai 
haastattelupyyntöjä (media@eudiversity2022.eu).  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_en#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu


Taustatiedote medialle 3 

 

 
Mistä saa lisätietoa? 
 
Vieraile Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkintojen verkkosivustolla: 
https://www.eudiversity2022.eu/fi/.  
 
Tapahtumaa edeltävänä aikana saat lisätietoja myös median työkalupakista. Ota yhteyttä mediatiimiin, 
jos haluat saada tulevia lehdistötiedotteita ja niihin liittyvää tietoa: media@eudiversity2022.eu  
 
Saat ajankohtaisimmat tiedot kuukausittain tilaamalla palkintoja koskevan Diversity Capitals -uutiskirjeen.  

https://www.eudiversity2022.eu/fi/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/fi/palkinnot/pysy-ajan-tasalla/

