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HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 
 

A befogadás és a sokszínűség európai fővárosai díj  
 
Mi a befogadás és a sokszínűség európai fővárosai díj? 
 
A verseny a befogadás és a sokszínűség európai fővárosai díjának első kiadása, és az Európai Sokszínűségi 
Hónap kezdeményezés részét képezi. A díj azokat a helyi önkormányzatokat ismeri el és jutalmazza EU-
szerte, amelyek aktívan előmozdítják a befogadást és a sokszínűséget, hozzájárulva egy jobb Európa 
felépítéséhez. 
 
A díj lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok megmutassák azokat a politikáikat és 
kezdeményezéseiket, amelyek révén sokszínűbb és befogadóbb környezetet hoznak létre a lakosok 
számára. A szóban forgó kezdeményezések végrehajtására esetlegesen már sor kerülhetett, vagy 
végrehajtásuk folyamatban is lehet.  
 
Miért tartja fontosnak az Európai Bizottság a befogadás és a sokszínűség európai fővárosának 
kijelölését? 
 
Az egyenlőség és a megkülönböztetés tilalma az EU alapvető értékei és alapvető emberi jogok, amelyeket 

a Szerződések és az Alapjogi Charta is tartalmaz.  
 
Ennek ellenére a hátrányos megkülönböztetés továbbra is létezik: 2 európaiból több mint 1 (59 %) 
gondolja úgy, hogy az etnikai hovatartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetés széles körben 
elterjedt. Minden harmadik afrikai származású ember számolt be arról, hogy az elmúlt öt évben rasszista 
zaklatás áldozata volt. Az LMBTIQ-személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés továbbra is jelen 
van az EU-ban: az LMBTIQ-emberek 43 %-a nyilatkozott úgy, hogy 2019-ben hátrányos megkülönböztetés 
érte. A Covid19-világjárvány a nemek közötti szakadékot is növelte, és az EU-ban a nők átlagosan 16 %-kal 
keresnek kevesebbet, mint a férfiak. A fogyatékossággal élők továbbra is számos akadállyal szembesülnek 
az alapvető szolgáltatásokhoz, az egészségügyhöz, az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz és a politikai élethez 
való hozzáférés során. A romák pedig továbbra is hátrányos megkülönböztetéssel, rasszizmussal és 
társadalmi kirekesztéssel szembesülnek.  
 
Az egyenlőség előmozdítására és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemre irányuló folyamatos 
erőfeszítései részeként a Bizottság létrehozta a befogadás és a sokszínűség európai fővárosai díjat. A díj 
középpontjában a befogadás áll a helyi önkormányzatok arra irányuló erőfeszítéseinek elismerésével, 
hogy befogadóbb és méltányosabb társadalmakat építsenek, hogy közösségeink valamennyi tagja 
kihasználhassa a lehetőségeit, és senkit se hagyjunk hátra.  
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_hu
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Bővebben az egyenlőséggel kapcsolatos uniós intézkedésekről: 
 

• A rasszizmus elleni uniós cselekvési terv (2020–2025) 

• Az LMBTIQ-személyek egyenlőségéről szóló stratégia (2020−2025)  

• A nemi esélyegyenlőségi stratégia (2020−2025)  

• A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló stratégia (2021–2030)  

• A romák egyenlőségének, társadalmi befogadásának és részvételének előmozdítását célzó uniós 
stratégiai keretrendszer (2020–2030)  

• Az antiszemitizmus elleni küzdelemre és a zsidó élet előmozdítására irányuló uniós stratégia 
(2021–2030) 

 
Kik pályázhatnak? 
 
A díjra az Európai Unió 27 tagállamának olyan helyi önkormányzatai pályázhatnak, amelyek aktívan 
alkalmaznak befogadási politikákat nemen, életkoron, fogyatékosságon, LMBTIQ-identitáson, valláson és 
etnikai/faji hovatartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan.  
 
A pályázónak egy olyan közigazgatási egységnek kell lennie, amelyet a városi tanács vagy más 
demokratikusan választott kormányzati szerv irányít; a pályázat nyitva áll az Európai Unión belüli városok 
és régiók számára. 
 
Vannak-e speciális díjkategóriák? 
 
2022-ben két kategóriában jutalmazzák a nyerteseket: az 50 000 lakos alatti önkormányzatokat és az 
50 000 lakos feletti önkormányzatokat. A romák befogadását segítő helyi önkormányzatok 2022-ben 
speciális díjban részesülnek. 
 
Milyen típusú sokszínűségi kezdeményezéseket ismer el a díj? 
 
A díj olyan sokszínűségi és befogadási kezdeményezéseket fed le, amelyek a – nemen, fajon vagy etnikai 
hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon 
– alapuló hátrányos megkülönböztetéssel és az interszekcionalitással foglalkoznak. 
 
Hogyan választják ki a nyerteseket? 
 
A díjra beérkező pályázatokat elfogadhatósági ellenőrzésnek és előzetes értékelésnek vetik alá, amelyeket 
független szakértők végeznek. A végső döntést egy európai zsűri hozza meg a két általános kategóriában 
és a speciális kategóriában. 
 
Kik értékelik a benyújtott pályázatokat? 
 
Az előzetes értékelés szakaszára a független szakértőket és a végleges kiválasztási szakaszra az európai 
zsűri tagjait az Európai Bizottság jelöli ki. Az európai zsűri legalább öt tagból áll, akik európai nem 
kormányzati szervezeteket képviselnek. A romák befogadásának elismeréseként adott speciális díj 
európai zsűrije legalább öt személyből áll, akik európai nem kormányzati szervezeteket és más érintett 
nemzeti és európai érdekelt feleket képviselnek. 
 
Mikor és hol lesz a díjátadó ünnepség? 
 
A díjátadó ünnepségre 2022. április 28-án, Brüsszelben kerül sor. A magas szintű eseményen részt vesz 
Helena Dalli, az egyenlőségért felelős biztos, jelen lesznek továbbá a döntéshozók, önkormányzati 
tisztviselők és a sokszínűséggel foglalkozó szervezetek képviselői. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_hu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/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_hu
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_hu
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_hu#documents
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Hogyan tudok részt venni a díjátadó ünnepségen (online vagy személyesen)? 
 
Lépjen kapcsolatba a médiakapcsolatokkal foglalkozó csapatunkkal, akik segítenek Önnek 
(media@eudiversity2022.eu).  
 
Lesz-e lehetőség interjú készítésére a nyertesekkel vagy az Európai Bizottság képviselőivel? 
 
Igen, az interjúkészítés lehetséges lesz. Írjon a médiakapcsolatokkal foglalkozó csapatunknak, akik 
segítenek az idézhető szövegek és az interjúkérések tekintetében (media@eudiversity2022.eu).  
 
Hol találok további információkat? 
 
Látogasson el a befogadás és a sokszínűség európai fővárosai díj verseny weboldalára: 
www.eudiversity2022.eu/hu.  
 
További információkat az eseményhez közeledve töltünk fel a médiaeszköztárba. Ha szeretné megkapni 
jövőbeli sajtóközleményeinket és a kapcsolódó információkat, forduljon a médiakapcsolatokkal foglalkozó 
csapatunkhoz. media@eudiversity2022.eu  
 
Ha feliratkozik a díjjal kapcsolatos, Diversity Capitals elnevezésű hírlevelünkre, havonta értesülhet az 
újdonságokról.  

mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
http://www.eudiversity2022.eu/hu
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/hu/dij/maradjon-naprakesz/

