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INFORMAȚII PENTRU MASS-MEDIA 
 

Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”  
 
Ce este Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”? 
 
Această competiție reprezintă prima ediție a Premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”, 
care se înscrie în inițiativa „Luna europeană a diversității”. Premiul recunoaște și recompensează 
autoritățile locale din întreaga UE care promovează în mod activ incluziunea și diversitatea și contribuie 
la construirea unei Europe mai bune. 
 
Competiția le oferă orașelor sau regiunilor ocazia de a evidenția politici și inițiative care creează spații mai 
diverse și mai favorabile incluziunii pentru cetățenii lor. Poate fi vorba atât despre inițiative deja 
implementate, cât și despre inițiative în curs de implementare.  
 
De ce va desemna Comisia Europeană o capitală europeană a incluziunii și diversității? 
 
Egalitatea și nediscriminarea sunt valori esențiale și drepturi fundamentale în UE, consacrate în tratate și 
în Carta drepturilor fundamentale.  
 
Cu toate acestea, discriminarea persistă; mai mult de jumătate dintre europeni (59 %) consideră că 
discriminarea în funcție de originea etnică este larg răspândită. Una din trei persoane de origine africană 
afirmăm că s-a confruntat cu hărțuire rasistă în ultimi cinci ani. Continuă la nivelul întregii UE și 
discriminarea împotriva persoanelor LGBTIQ,  43 % dintre acestea declarând că s-au simțit discriminate în 
2019. Pandemia de COVID-19 a exacerbat și disparitatea de gen, iar femeile câștigă, în medie, cu 16 % mai 
puțin decât bărbații la nivelul UE.  Persoanele cu handicap încă se mai confruntă cu numeroase obstacole 
în calea accesului la servicii esențiale, de sănătate și de educație, pe piața muncii și în viața politică. Iar 
persoanele de etnie romă continuă să se confrunte cu discriminare, rasism și excluziune socială.  
 
Crearea Premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” face parte din eforturile continue ale 
Comisiei de a promova egalitatea și a combate discriminarea. Premiul se va concentra pe incluziune, 
recunoscând eforturile autorităților locale de a construi societăți mai favorabile incluziunii și mai 
echitabile, astfel încât toți membrii comunităților noastre să își poată atinge potențialul și să nu fie lăsat 
nimeni în urmă.  
 
Mai multe informații despre acțiunea UE privind egalitatea: 
 

• Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului 2020-2025; 

• Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025;  

• Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025;  

• Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/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_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_810
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• Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor pentru 2020-2030;  

• Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești (2021-2030). 
 
Cine se poate înscrie? 
 
Premiul este deschis autorităților locale din cele 27 de țări ale Uniunii Europene care aplică în mod activ 
politici de incluziune care vizează discriminarea pe criterii de sex, vârstă, dizabilitate, identitate LGBTIQ, 
religie și origine etnică/rasială.  
 
Candidații trebuie să fie unități administrative conduse de un consiliu municipal sau un organism 
guvernamental ales în mod democratic; competiția este deschisă orașelor mici și mari și regiunilor din 
Uniunea Europeană. 
 
Există categorii speciale ale Premiului? 
 
Există două categorii pentru 2022: una pentru autorități locale cu mai puțin de 50 000 de locuitori și una 
pentru cele cu peste 50 000 de locuitori. În 2022 există, de asemenea, un premiu special pentru 
incluziunea romilor. 
 
Ce tipuri de inițiative din domeniul diversității va recunoaște Premiul? 
 
Competiția va răsplăti inițiativele din domeniul diversității și incluziunii care abordează toate criteriile de 
discriminare (sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală) 
și intersecționalitatea. 
 
Cum vor fi selectați câștigătorii? 
 
Candidaturile pentru premii vor fi supuse unei verificări a eligibilității și unei evaluări preliminare realizate 
de experți independenți. Un juriu european va face selecția finală la cele două categorii generale și pentru 
Premiul pentru incluziunea romilor. 
 
Cine va evalua candidaturile la Premiu? 
 
Comisia Europeană va numi experți independenți pentru faza de evaluare preliminară și membrii Juriului 
european pentru faza de selecție finală. Juriul european va fi compus din cel puțin cinci membri 
reprezentând organizații neguvernamentale europene. Juriul european pentru Premiul specific romilor va 
fi compus din cel puțin cinci persoane reprezentând organizații neguvernamentale europene și alte părți 
interesate relevante, naționale și europene. 
 
Când și unde va avea loc ceremonia de premiere? 
 
În 28 aprilie 2022 va avea loc la Bruxelles o ceremonie care anunță câștigătorii premiilor. Acest eveniment 
la nivel înalt se va bucura de participarea comisarei pentru egalitate, Helena Dalli, și va reuni decidenți 
politici, oficiali municipali și reprezentanți ai organizațiilor din domeniul diversității. 
 
Cum pot participa la ceremonia de decernare a premiilor (online sau în persoană)? 
 
Contactați echipa noastră de presă, care vă va ajuta media@eudiversity2022.eu).  
 
Se pot stabili interviuri cu câștigătorii premiilor sau cu reprezentanți ai Comisiei Europene? 
 
Da, se vor putea stabili interviuri. Adresați-vă în scris echipei noastre de presă, care va colabora cu dvs. 
pentru obținerea de citate sau pentru solicitări de interviuri (media@eudiversity2022.eu).  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/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_ro
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_ro#documents
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_ro#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
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Unde pot găsi mai multe informații? 
 
Vizitați site-ul Premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”: 
http://www.eudiversity2022.eu/ro/.  
 
În perioada premergătoare evenimentului se vor adăuga informații suplimentare la setul de instrumente 
pentru presă. Contactați echipa noastră de presă pentru a primi comunicate de presă și informații conexe 
în viitor: media@eudiversity2022.eu  
 
De asemenea, puteți primi actualizări lunare abonându-vă la buletinul nostru informativ privind Premiul, 
„Capitalele diversității”.  

http://www.eudiversity2022.eu/ro/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/ro/premiile/fiti-la-curent-cu-noutatile/

