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MEDIEINFO 
 

Ny pris til fremme af mangfoldighed og inklusion i EU: Prisen som 
europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed  
 
11. januar 2022 
 
I 2022 vil Europa-Kommissionen annoncere vinderne af den netop lancerede pris som europæisk 
hovedstad for inklusion og mangfoldighed ved en prisoverrækkelse, som EU-kommissær for ligestilling 
Helena Dalli er vært for. Arrangementet samler politiske beslutningstagere, embedsfolk fra byer og 
regioner samt repræsentanter fra mangfoldighedsorganisationer i hele Europa og markerer starten på 
EU’s mangfoldighedsmåned.  
 
Konkurrencen om at vinde prisen er åben for alle byer og regioner i EU. Der uddeles priser til vindere i to 
kategorier: lokalforvaltninger med under 50 000 indbyggere og lokalforvaltninger med over 50 000 
indbyggere. Der vil også være en særlig pris for lokalforvaltninger, som fremmer inklusion af romaer. 
 
Arrangementet afholdes online og fysisk i Bruxelles den 28. april 2022. Nærmere oplysninger følger 
snarest.  
 
Om prisen som europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed  
 
Denne pris som europæisk hovedstad for mangfoldighed og inklusion anerkender den indsats, som byer 
eller regioner i Den Europæiske Union gør for at fremme inklusion og skabe samfund uden 
forskelsbehandling.  
 
Prisen giver lokalforvaltningerne mulighed for at synliggøre  politikker og initiativer, som skaber mere 
mangfoldige og inkluderende miljøer for borgerne. Initiativerne kan enten være gennemført allerede 
eller være under gennemførelse.  
 
Prisen dækker initiativer vedrørende mangfoldighed og inklusion, som skal fjerne alle årsager til 
forskelsbehandling (køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, funktionsevne, alder eller seksuel 
orientering) og eventuelle sammenhænge mellem årsagerne. 
 
Tidslinje for konkurrencen 
 

• Indsendelse af bidrag: fra den 22. november til den 15. februar 2022 kl. 12.00 CET 

• Eksperternes og juryens evaluering af bidragene: fra den 15. februar til den 31. marts 2022  

• Annoncering af finalister: primo april 2022 (forventet) 

http://www.eudiversity2022.eu/da
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• Prisoverrækkelse: 28. april 2022 

Yderligere oplysninger og mediematerialer 
 

• Mediematerialer: https://eudiversity2022.eu/da/prisen/mediecenter/   

• EU’s websted for initiativer for mangfoldighed 2022 og prisen: 

http://www.eudiversity2022.eu/da  

Mediekontakt: Kontakt media@eudiversity2022.eu ved forespørgsler om interviews og henvendelser fra 
medierne.  
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