BAKGRUNDSINFO FÖR MEDIA
Prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder
Vad är prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder?
Den här tävlingen är den första omgången av prisutdelningen till europeiska inkluderings- och
mångfaldshuvudstäder, som ingår i initiativet med den europeiska mångfaldsmånaden. Genom priserna
uppmärksammas och belönas lokalområden runtom i EU som aktivt främjar inkludering och mångfald och
hjälper till att bygga upp ett bättre Europa.
Tävlingen är ett tillfälle för städer, kommuner eller regioner att lyfta fram politik och initiativ som skapar
mer mångsidiga och inkluderande utrymmen för deras medborgare. Initiativen kan redan ha införts eller
hålla på att genomföras.
Varför kommer Europeiska
mångfaldshuvudstäder?
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Jämlikhet och icke-diskriminering är kärnvärden och grundläggande rättigheter i EU, och finns med i dess
fördrag och i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
Trots det kvarstår diskrimineringen: mer än varannan europé (59 %) anser att diskriminering utifrån
etniskt ursprung är något utbrett. En av tre personer av afrikansk härkomst säger att de har varit med om
rasistiska trakasserier de senaste fem åren. Även diskrimineringen av hbtiq-personer fortsätter i hela EU,
då 43 % av hbtiq-personerna avslöjar att de känt sig diskriminerade 2019. Covid-19-pandemin har också
ökat könsklyftan, och kvinnor tjänar i genomsnitt 16 % mindre än männen runtom i EU. Personer med
funktionsnedsättning möter fortfarande många hinder när de försöker få tillgång till väsentliga tjänster,
sjukvård, utbildning, sysselsättning och det politiska livet. Och det romska folket fortsätter att drabbas av
diskriminering, rasism och socialt utanförskap.
Prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder har skapats som en del i
Europeiska kommissionens fortlöpande arbete med att främja jämlikhet och bekämpa diskriminering.
Prisutdelningen kommer att vara inriktad på inkludering genom att uppmärksamma de insatser
lokalområdena gör för att bygga upp mer inkluderande och rättvisa samhällen, så att alla medlemmar av
vårt samhälle kan nå sin potential och ingen lämnas utanför.
Mer om EU:s åtgärder för jämlikhet:
•
•
•

EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025
Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025
Jämställdhetsstrategi för 2020–2025
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•
•
•

Strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030
EU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet 2020–2030
EU:s strategi för bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv (2021-2030)

Vem kan ansöka?
Prisutdelningen är öppen för de lokalområden i Europeiska unionens 27 länder som aktivt utövar
inkluderingspolitik som omfattar diskriminering utifrån kön, ålder, funktionsnedsättning, hbtiq-identitet,
religion och ras/etniskt ursprung.
Sökanden måste vara en administrativ enhet som styrs av ett stads-/kommunfullmäktige eller ett
demokratiskt valt offentligt organ; tävlingen är öppen för städer, kommuner och regioner inom EU.
Finns det särskilda priskategorier?
Det finns två kategorier för 2022, en för lokalområden med färre än 50 000 invånare och en för dem med
över 50 000. Det finns också ett specialpris för inkludering av romer 2022.
Vilka typer av mångfaldsinitiativ är det man tänker uppmärksamma genom prisutdelningen?
Tävlingen kommer att belöna mångfalds- och inkluderingsinitiativ som bemöter alla
diskrimineringsgrunder (kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning,
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning) och intersektionalitet.
Hur kommer vinnarna att väljas ut?
Ansökningar till prisutdelningen kommer att genomgå en behörighetskontroll och förhandsbedömning av
oberoende sakkunniga. En europeisk jury kommer sedan att göra det slutliga valet i de två allmänna
kategorierna och för priset för romer.
Vem kommer att bedöma bidragen?
Europeiska kommissionen kommer att utse oberoende sakkunniga till förhandsbedömningsfasen, och
även medlemmar i den europeiska juryn för slutvalsfasen. Den europeiska juryn kommer att utgöras av
minst fem medlemmar som representerar icke-statliga organisationer i Europa. Den europeiska juryn för
specialpriset inriktat på romer kommer att bestå av minst fem personer som representerar europeiska
icke-statliga organisationer och andra relevanta intressenter på riksnivå och EU-nivå.
När och var kommer prisutdelningsceremonin att äga rum?
En ceremoni där vinnarna meddelas kommer att äga rum i Bryssel den 28 april 2022. Det blir ett
högnivåevenemang där kommissionären med ansvar för jämlikhet Helena Dalli är med, liksom ett antal
politiska beslutsfattare, tjänstepersoner från olika städer och representanter från
mångfaldsorganisationer.
Hur gör jag för att vara med på prisutdelningsceremonin (online eller personligen)?
Ta kontakt med vårt mediateam som hjälper dig (media@eudiversity2022.eu).
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Kommer det att gå att ordna intervjuer med prisvinnarna eller representanter för Europeiska
kommissionen?
Ja, det kommer att finnas möjlighet till intervjuer. Skriv till vårt mediateam, som hjälper till med att ordna
uttalanden eller med intervjuförfrågningar (media@eudiversity2022.eu).
Var hittar jag mer information?
Besök webbplatsen för prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder:
https://www.eudiversity2022.eu/sv/.
Mer information kommer att tillkomma i mediaverktygslådan inför evenemanget. Ta kontakt med vårt
mediateam för att få kommande pressmeddelanden och tillhörande info: media@eudiversity2022.eu
Du kan också få månadsuppdateringar genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev om prisutdelningen,
Diversity Capitals (Mångfaldshuvudstäder).
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