MEDIEINFORMATION
Det nya priset för att lyfta fram mångfald och inkludering i EU:
Europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder
11 januari 2022
Under 2022 kommer Europeiska kommissionen att tillkännage vinnarna av den nystartade
prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder. Detta vid en ceremoni under
ledning av kommissionären med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli. På evenemanget kommer politiska
beslutsfattare, tjänstepersoner från olika städer och representanter för mångfaldsorganisationer runtom
i Europa att samlas och sparka igång EU:s mångfaldsmånad.
Pristävlingen är öppen för alla städer, kommuner och regioner i EU. Vinnare kommer att belönas i två
kategorier: lokalområden med färre än 50 000 invånare, och lokalområden med fler än 50 000. Det blir
också ett specialpris till lokalområden som främjar inkludering av romer.
Evenemanget kommer att äga rum online och i en lokal i Bryssel den 28 april 2022. Mer detaljerad
information kommer inom kort.
Om prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder 2022
Prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder är till för att uppmärksamma det
arbete som städer, kommuner och regioner i EU gör för att lyfta fram inkludering och skapa
diskrimineringsfria samhällen.
Det är ett tillfälle för lokala myndigheter att visa upp politik och initiativ som skapar mer mångsidiga och
inkluderande utrymmen för deras medborgare. Initiativen kan redan ha införts eller hålla på att
genomföras.
Prisutdelningen omfattar mångfalds- och inkluderingsinitiativ som bemöter alla diskrimineringsgrunder
(kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell
läggning) och intersektionalitet.
Tidslinje för tävlingen
•
•

Inlämning av bidrag: från 22 november till 15 februari 2022, kl. 12.00 CET
Bidragen bedöms av sakkunniga och jury: från 15 februari till 31 mars 2022
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•
•

Finalisterna meddelas: i början av april 2022 (enligt planen)
Prisutdelningsceremoni: 28 april 2022

Ytterligare information och mediaresurser
•
•

Mediaverktygslåda: https://eudiversity2022.eu/sv/prisutdelningen/mediacentrum/
Webbplatsen för EU:s initiativ för mångfald 2022 och för prisutdelningen:
www.eudiversity2022.eu/sv/

Mediakontakt: För intervjuförfrågningar och mediaärenden, kontakta media@eudiversity2022.eu
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