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GÖTEBORG VINNER TVÅ SILVERMEDALJER  

29 april 2022 – Göteborg i Sverige är ett av de åtta lokalområden runtom i Europa som tilldelats pris för 

sitt arbete med att främja inkludering och mångfald i sitt lokalsamhälle.  

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.  

Under en ceremoni som hölls i Bryssel den 28 april delade åtta lokalområden från Kroatien, Tyskland, 

Rumänien, Spanien och Sverige på nio priser i tre olika kategorier: lokalområden med färre än 50 000 

invånare, lokalområden med fler än 50 000 invånare, samt lokalområden som främjar inkludering av 

romer.  

Göteborg var det enda lokalområde som tilldelades priset i två olika kategorier. Silvermedaljen i 

kategorin lokalområden med fler än 50 000 invånare tilldelades staden för dess åtagande för mångfald 

och inkludering, där man använder sig av en planerad och systematisk strategi som bygger på system för 

utvärdering, övervakning och lärande. Guldmedaljören i den kategorin blev Köln i Tyskland och 

bronsmedaljen gick till Barcelona i Spanien.  

Göteborg fick också silvermedaljen i kategorin för inkludering av romer, för sitt Romano Center i Väst som 

öppnades 2015 som informations- och medborgarkontor för den romska minoriteten. Andalusien i 

Spanien blev guldmedaljör och Rumäniens Grădinari fick bronsmedaljen.  

Mer information om vinnarna och priserna finns här. 

Vid ceremonin närvarade Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och 

öppenhet, Věra Jourová, och kommissionären för jämlikhet, Helena Dalli. 

Věra Jourová, kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, sade: ”Vi har sett att 

utsatta grupper drabbas av ökade risker i kristider. Idag hedrar vi dessa städer som föregår med gott 

exempel när det gäller att skydda värdigheten och friheten för alla i sina lokalsamhällen. Samtidigt som vi 

hyllar vinnarna påminns vi om vikten av sådana här initiativ som stöder de värden vår union står för, på 

vilken nivå det än må vara.” 

Kommissionären för jämlikhet, Helena Dalli, sade: ”Grattis till alla vinnarna i den första prisutdelningen 

till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder samt till de 82 lokalområden som svarade på 

Europeiska kommissionens uppmaning om att främja och stödja mångfald. Idag har dessa 

https://www.eudiversity2022.eu/sv/prisutdelningen/vinnarna/


lokalmyndigheter på bästa möjliga sätt visat upp hur vi tillsammans kan upprätthålla jämlikhet och 

mångfald och sträva efter att inkludera alla. 

Prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder utgör inledningen på den årliga 

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

arbetsplatser och överallt i våra samhällen. 

- ENDS - 

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/ 

- Bakgrundsinfo för media: https://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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