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MEEDIA DOKUMENTATSIOON 
 

Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhind  
 
Mis on Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhind? 
 
See konkurss on esimene Euroopa kaasatuse ja mitmekülgsuse kultuuripealinnade auhind, mis on osa 
Euroopa mitmekesisuse kuu algatusest. Auhinnaga tunnustatakse ja autasustatakse kohalikke 
omavalitsusi kogu ELis, kes edendavad aktiivselt kaasatust ja mitmekesisust ning aitavad luua paremat 
Euroopat. 
 
Konkurss annab linnadele või piirkondadele võimaluse juhtida tähelepanu poliitikale ja algatustele, mis 
loovad oma kodanikele mitmekesisemaid ja kaasavamaid elukeskkondi. Need algatused võivad olla juba 
ellu viidud või rakendamisel.  
 
Miks kavatseb Euroopa Komisjon nimetada Euroopa kaasatuse ja mitmekesisuse pealinna? 
 
Võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine on ELi põhiväärtused ja põhiõigused, mis on sätestatud ELi 
aluslepingutes ja põhiõiguste hartas.  
 
Diskrimineerimine siiski jätkub, üle poole eurooplastest (59 %) usub, et diskrimineerimine inimese 
etnilise päritolu alusel on laialt levinud. Iga kolmas Aafrika päritolu inimene ütleb, et on viimase viie 
aasta jooksul kogenud rassistlikku ahistamist. LGBTIQ-inimeste diskrimineerimine jätkub ka kogu ELis, 
kusjuures 43 % LGBTIQ-inimestest teatas, et nad tundsid end 2019. aastal diskrimineerituna. COVID-19 
pandeemia on suurendanud ka soolist ebavõrdsust ja naised teenivad kogu ELis keskmiselt 16 % vähem 
kui mehed. Puuetega inimestel on endiselt palju takistusi juurdepääsul esmatähtsatele teenustele, 
tervishoiule, haridusele, tööhõivele ja poliitilisele elule. Romad seisavad jätkuvalt silmitsi 
diskrimineerimise, rassismi ja sotsiaalse tõrjutusega.  
 
Euroopa kaasatuse ja mitmekülgsuse pealinna auhinna loomine on osa Euroopa Komisjoni jätkuvatest 
jõupingutustest võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel. Auhinna andmisel 
keskendutakse kaasamisele, tunnustades kohalike omavalitsuste jõupingutusi kaasavama ja õiglasema 
ühiskonna ülesehitamisel, et kõik meie kogukondade liikmed saaksid kasutada oma potentsiaali ja 
kedagi ei jäetaks kõrvale.  
 
Lisateave ELi võrdõiguslikkuse alaste meetmete kohta: 
 

• ELi rassismivastane tegevuskava 2020–2025 

• LGBTIQ võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025  

• Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025  

• Puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_et
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_et
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_et
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_et
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_810
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• Romade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitlev ELi strateegiline raamistik aastateks 
2020–2030  

• ELi strateegia antisemitismi vastu võitlemiseks ja juutide elu edendamiseks (2021–2030) 
 
 
Kes võivad kandideerida? 
 
Auhinnale võivad kandideerida Euroopa Liidu 27 riigi kohalikud omavalitsused, kes rakendavad aktiivselt 
kaasamispoliitikat, mis hõlmab soo, vanuse, puude, LGBTIQ-inimeste identiteedi, usu ja etnilise/rassilise 
päritolu alusel diskrimineerimist.  
 
Taotleja peab olema linnavolikogu või demokraatlikult valitud valitsusasutuse hallatav haldusüksus; 
auhind on mõeldud Euroopa Liidu linnadele ja piirkondadele. 
 
 
Kas auhinnal on erikategooriaid? 
 
2022. aastal on kaks kategooriat: üks vähem kui 50 000 elanikuga kohalikele omavalitsustele ja teine 
enam kui 50 000 elanikuga kohalikele omavalitsustele. 2022. aastal antakse välja ka eriauhind romade 
kaasamise eest. 
 
Milliseid mitmekesisuse algatusi kavatsetakse auhinnaga tunnustada? 
 
Konkurss tunnustab mitmekülgsuse ja kaasamise algatusi, mis käsitlevad kõiki diskrimineerimise aluseid 
(sugu, rassiline või etniline päritolu, usutunnistus või veendumused, puue, vanus või seksuaalne 
sättumus) ning valdkonnaülesust. 
 
Kuidas võitjad valitakse? 
 
Sõltumatud eksperdid kontrollivad auhinnataotluste kriteeriumidele vastavust ja viivad läbi eelneva 
hindamise. Euroopa žürii teeb lõpliku valiku kahes üldkategoorias ja romade auhinna erikategoorias. 
 
Kes hindab auhinnataotlusi? 
 
Euroopa Komisjon määrab sõltumatud eksperdid eelhindamiseks ja Euroopa žürii liikmed lõplike otsuste 
tegemiseks. Euroopa žürii koosneb vähemalt viiest liikmest, kes esindavad Euroopa vabaühendusi. 
Romade eriauhinna Euroopa žürii koosneb vähemalt viiest inimesest, kes esindavad Euroopa 
vabaühendusi ning teisi asjaomaseid riiklikke ja Euroopa sidusrühmi. 
 
Millal ja kus auhinnatseremoonia toimub? 
 
Auhinna võitjad kuulutatakse välja tseremoonial, mis toimub 28. aprillil 2022 Brüsselis. Kõrgetasemelisel 
üritusel osaleb võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli koos poliitikakujundajate, linnaametnike ja 
mitmekesisuse organisatsioonide esindajatega. 
 
Kuidas ma saan auhinnatseremoonial osaleda (internetis või kohapeal)? 
 
Võtke abi saamiseks ühendust meie meediameeskonnaga (media@eudiversity2022.eu).  
 
Kas võib korraldada vestlusi auhinna võitjatega või Euroopa Komisjoni esindajatega? 
 
Jah, intervjuud on võimalikud. Kirjutage meie meediameeskondale, kes teeb teiega koostööd seoses 
tsitaatide ja intervjuude taotlustega (media@eudiversity2022.eu).  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/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_et
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_et#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
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Kust saada rohkem teavet? 
 
Külastage Euroopa kaasatuse ja mitmekülgsuse auhinna veebisaiti: https://www.eudiversity2022.eu/et/.  
 
Ürituse eel lisatakse meediatöövahendisse rohkem teavet. Võtke ühendust meie meediameeskonnaga, 
et saada edaspidi pressiteateid ja nendega seotud teavet: media@eudiversity2022.eu  
 
Samuti saate kord kuus uudiseid, kui tellite kaasamise ja mitmekülgsuse pealinnade auhinna uudiskirja.  

https://www.eudiversity2022.eu/et/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/et/auhinnad/hoidke-end-kursis/

