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MEDIABROCHURE 
 

Prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit  
 
Wat is de prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit? 
 
Deze competitie is de eerste editie van de prijs voor Europese steden voor inclusie en diversiteit, 
onderdeel van het initiatief van de Europese diversiteitsmaand. Met de prijs erkent en beloont de 
Europese Commissie lokale overheden in de hele EU die actief inclusie en diversiteit bevorderen en helpen 
een beter Europa op te bouwen. 
 
Deze competitie is een kans voor steden, gemeenten of regio’s om beleid en initiatieven onder de 
aandacht te brengen waarmee meer diverse en inclusieve ruimten voor hun burgers worden gecreëerd. 
Deze initiatieven zijn soms al ten uitvoer gelegd, andere worden momenteel uitgevoerd.  
 
Waarom wijst de Europese Commissie een Europese hoofdstad van inclusie en diversiteit aan? 
 
Gelijkheid en non-discriminatie zijn kernwaarden en grondrechten in de EU, die zijn vastgelegd in de 
Verdragen en het Handvest van de Grondrechten.  
 
Niettemin blijft discriminatie bestaan; één op de twee Europeanen (59 %) is van mening dat discriminatie 
op grond van iemands etnische afkomst wijdverbreid is. Eén op de drie mensen van Afrikaanse afkomst 
zegt de afgelopen vijf jaar racistische intimidatie te hebben ervaren. LHBTIQ’ers worden in de hele EU ook 
nog steeds gediscrimineerd, waarbij 43 % van hen verklaart zich in 2019 gediscrimineerd te hebben 
gevoeld. De Covid-19-pandemie heeft ook de genderkloof vergroot. In de hele EU verdienen vrouwen 
gemiddeld 16 % minder dan mannen.  Mensen met een handicap ondervinden nog steeds veel obstakels, 
wanneer ze toegang proberen te krijgen tot essentiële diensten, gezondheidszorg, onderwijs, 
werkgelegenheid en het politieke leven. En Roma worden nog steeds geconfronteerd met discriminatie, 
racisme en sociale uitsluiting.  
 
De lancering van de prijs voor Europese steden voor inclusie en diversiteit maakt onderdeel uit van de 
voortdurende inspanningen van de Europese Commissie om gelijkheid te bevorderen en discriminatie te 
bestrijden. De prijs richt zich op inclusie door de erkenning van inspanningen van lokale autoriteiten om 
een inclusievere en eerlijkere samenleving op te bouwen, waarin alle leden van onze gemeenschappen 
hun potentieel kunnen bereiken en niemand achterblijft.  
 
Meer over actie door de EU op het gebied van gelijkheid: 
 

• EU-actieplan antiracisme 2020-2025 

• Strategie voor LHBTIQ-gelijkheid 2020-2025  

• Strategie voor gendergelijkheid  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN%23d1e35-391-1
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_nl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_nl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_nl
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• Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030  

• Strategisch EU-kader voor gelijkheid, inclusie en participatie 2020-2030  

• EU-strategie voor de bestrijding van antisemitisme en de bevordering van het Joodse leven (2021-
2030) 

 
 
Wie kan er deelnemen? 
 
Aan de competitie kunnen lokale autoriteiten in de 27 landen van de Europese Unie deelnemen die een 
actief inclusiebeleid voeren met betrekking tot geslacht, leeftijd, handicap, LHBTIQ-identiteit, godsdienst, 
en discriminatie op etnische/raciale afkomst.  
 
De inzendingen moeten afkomstig zijn van een administratieve eenheid die wordt bestuurd door een 
gemeenteraad of een democratisch gekozen bestuursinstantie; de competitie staat open voor 
gemeenten, steden en regio’s binnen de Europese Unie. 
 
 
Zijn er speciale prijscategorieën? 
 
Er zijn in 2022 twee categorieën: één voor lokale autoriteiten met minder dan 50 000 inwoners en één 
voor lokale autoriteiten met meer dan 50 000 inwoners. Er is in 2022 ook een speciale prijs voor de inclusie 
van Roma. 
 
Welke soorten initiatieven op het gebied van diversiteit wil de Europese Commissie met de prijs 
erkennen? 
 
De competitie beloont initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie die alle gronden voor 
discriminatie (geslacht, etnische afkomst/ras, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid) en intersectionaliteit aanpakken. 
 
Hoe worden de winnaars gekozen? 
 
Er zal worden gekeken of de inzendingen voor een prijs in aanmerking kunnen komen en er zal een pre-
assessment door onafhankelijke deskundigen plaatsvinden. Een Europese jury zal de uiteindelijke keuze 
maken in de twee algemene categorieën en voor de Roma-prijs. 
 
Wie beoordeelt de aanvragen voor de prijs? 
 
De Europese Commissie benoemt onafhankelijke deskundigen voor de fase voorafgaand aan de 
beoordeling en de leden van de Europese jury voor de fase van de eindselectie. De Europese jury bestaat 
uit ten minste vijf vertegenwoordigers van Europese niet-gouvernementele organisaties. De Europese 
jury voor de speciale prijs voor de Roma bestaat uit ten minste vijf vertegenwoordigers van Europese niet-
gouvernementele organisaties en andere relevante nationale en Europese belanghebbenden. 
 
Wanneer en waar vindt de prijsuitreiking plaats? 
 
Op 28 april 2022 vindt in Brussel een ceremonie plaats waarbij de winnaars van de prijzen worden 
bekendgemaakt. Dit evenement op hoog niveau zal worden bijgewoond door de commissaris voor 
Gelijkheid, Helena Dalli, en brengt beleidsmakers, stadsfunctionarissen en vertegenwoordigers van 
diversiteitsorganisaties samen. 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/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_nl
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_nl
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_nl#documents
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_nl#documents
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Hoe kan ik de uitreiking van de prijzen bijwonen (online of persoonlijk)? 
 
Neem hiervoor contact op met ons mediateam via(media@eudiversity2022.eu).  
 
Kunnen er interviews worden georganiseerd met de winnaars van de prijs of vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie? 
 
Ja, dat is mogelijk. Neem contact op met ons mediateam via media@eudiversity2022.eu als u een offerte 
wilt laten opstellen of een verzoek om een interview hebt.  
 
Waar vind ik meer informatie? 
 
Ga hiervoor naar de website van de prijs voor Europese steden voor inclusie en diversiteit: 
www.eudiversity2022.eu/nl/.  
 
In de aanloop naar het evenement zal meer informatie worden toegevoegd aan de Mediatoolkit. Neem 
contact op met ons mediateam om toekomstige persberichten en gerelateerde informatie te ontvangen: 
media@eudiversity2022.eu  
 
U kunt ook maandelijkse updates ontvangen door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief over de prijs, 
DiversityCapitals.  

mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
http://www.eudiversity2022.eu/nl/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/nl/prijzen/blijf-op-de-hoogte/

