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PRESSMEDDELANDE  

GÖTEBORG BLAND DE NOMINERADE TILL PRISUTDELNINGEN TILL EUROPEISKA 

INKLUDERINGS- OCH MÅNGFALDSHUVUDSTÄDER 

29 mars 2022 – Bland 82 sökande stack Göteborg ut och blev en av de 22 nominerade kandidaterna i 

kampen om att bli de allra första europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäderna. 

I dessa tider av prövning för Ukrainas befolkning är EU:s grundläggande värden om frihet, demokrati och 

respekt för mänskliga rättigheter mer relevanta än någonsin.  

Det har inkommit ett stort antal ansökningar från lokalområden runtom i hela EU om att få bli europeiska 

inkluderings- och mångfaldshuvudstäder. Göteborg är nu med bland dem som visat att man tar ett stort 

ansvar för att främja och stödja inkludering och mångfald i sina lokalsamhällen.  

De 22 nominerade kandidaterna kommer att genomgå en jurybedömning för att få något av de nio 

priserna i de tre kategorierna: lokalområden med färre än 50 000 invånare, lokalområden med fler än 

50 000 invånare, samt lokalområden som främjar inkludering av romer.  

Här finns en lista över de kandidater som gått vidare till slutomgången.  

De slutliga vinnarna kommer att tillkännages vid en prisutdelningsceremoni i Bryssel den 28 april 2022, 

under ledning av jämlikhetskommissionären Helena Dalli.  

Kommissionär Dalli säger: ”Vi är tacksamma mot de åttiotvå europeiska kommuner, städer och regioner 

som visat upp sina mångfaldsinitiativ och sitt arbete för ett jämlikt samhälle. Deras bidrag till 

prisutdelningen för europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder är ett vittnesbörd om att 

jämlikheten är ett europeiskt värde, och det visar tydligt att kommissionen har stöd i sitt arbete med att 

förstärka principen om inkludering och mångfald i alla delar av EU:s politik. Att vår inbjudan att lämna in 

ansökningar till den här prisutdelningen har fått en sådan framgång är en fantastisk inledning på årets 

europeiska mångfaldsmånad”. 

Prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder är ett komplement till den årliga 

europeiska mångfaldsmånaden, som ökar kännedomen om vikten av mångfald och inkludering på 

arbetsplatser och i hela våra samhällen. Öppningsevenemanget för den europeiska mångfaldsmånaden 

äger rum den 29 april 2022, dagen efter prisutdelningsceremonin.  

- SLUT - 

 

https://eudiversity2022.eu/sv/prisutdelningen/finalister
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Bakgrund 

Prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder, som anordnas av Europeiska 

kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor, uppmärksammar det arbete 

som kommuner, städer och regioner i Europeiska unionen gör för att främja inkludering och skapa 

diskrimineringsfria samhällen.  

Det är en chans för lokalområden att visa upp politik och initiativ som skapar mer mångfaldiga och 

inkluderande utrymmen för deras invånare. 

Prisutdelningen omfattar mångfalds- och inkluderingsinitiativ som bemöter olika diskrimineringsgrunder 

(kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, ålder eller sexuell läggning) samt 

intersektionalitet.  

Var med i samtalet på sociala medier med hashtaggen #DiversityCapitals och följ GD Rättsliga frågor och 

konsumentfrågor på Twitter och Facebook.  

Läs mer: 

- Verktygslåda för media: https://eudiversity2022.eu/sv/prisutdelningen/mediacentrum/ 

- Sammanfattning för media om prisutdelningen: 

https://www.eudiversity2022.eu/media/l0alxwo5/eu-capitals-of-inclusion-and-

diversity_media_backgrounder_sv.pdf  

- EU:s mångfaldsinitiativ 2022 och prisutdelningens webbplats: 

https://eudiversity2022.eu/sv/ 

 

Mediakontakt: För intervjuförfrågningar och frågor från media, kontakta Frederique Luca på 

media@eudiversity2022.eu 
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