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MEDIEBAGGRUNDSINFO 
 

Prisen som europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed  
 
Hvad er prisen som europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed? 
 
Denne konkurrence er den første udgave af prisen som europæisk hovedstad for inklusion og 
mangfoldighed, en del af initiativet Den europæiske mangfoldighedsmåned. Prisen anerkender og 
belønner lokalforvaltninger i hele EU, som aktivt promoverer inklusion og mangfoldighed og hjælper med 
at opbygge et bedre Europa. 
 
Med konkurrencen får byer og regioner mulighed for at fremhæve politikker og initiativer, som skaber 
mere mangfoldige og inkluderende miljøer for borgerne. Initiativerne kan enten være gennemført 
allerede eller under gennemførelse.  
 
Hvorfor vil Europa-Kommissionen udnævne en europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed? 
 
Ligestilling og ikke-forskelsbehandling er kerneværdier og grundlæggende rettigheder i EU, som er sikret 
i traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder.  
 
Ikke desto mindre finder der stadig forskelsbehandling sted, og over halvdelen af europæerne (59 %) 
mener, at forskelsbehandling på baggrund af etnisk oprindelse er meget udbredt. En ud af tre personer af 
afrikansk herkomst siger, at de har oplevet racisme inden for de sidste fem år. Forskelsbehandling af 
LGBTIQ-personer forekommer også i hele EU, og 43 % af LGBTIQ-personer siger, at de har følt sig 
forskelsbehandlet i 2019. Desuden har covid-19-pandemien øget kønsskævheden, og kvinder tjener i 
gennemsnit 16 % mindre end mænd i EU.  Handicappede møder stadig mange hindringer i deres adgang 
til grundlæggende ydelser, sundhedsydelser, uddannelse, beskæftigelse og det politiske liv. Og romaer 
oplever fortsat forskelsbehandling, racisme og social udstødelse.  
 
Prisen som europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed er en del af Europa-Kommissionens 
løbende indsats for at fremme lige muligheder og bekæmpe forskelsbehandling. Prisen vil fokusere på 
inklusion ved at anerkende lokalforvaltningers indsats for at opbygge mere inkluderende og retfærdige 
samfund, så alle i vores lokalsamfund kan udnytte deres potentiale, og ingen lades i stikken.  
 
Mere om EU’s handlinger på ligebehandlingsområdet: 

• EU-handlingsplanen mod racisme 2020-2025 

• Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025  

• Strategi for ligestilling mellem kønnene 2020-2025  

• Strategi for rettigheder for personer med handicap 2021-2030  

• EU’s strategiske ramme for romaers ligestilling, inklusion og deltagelse for 2020-2030  

• EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme og fremme af jødisk liv (2021-2030) 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_da
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_da
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_da
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_da
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/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_da
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Hvem kan ansøge? 
 
Prisen er rettet mod lokalforvaltninger i de 27 lande i Den Europæiske Union, som aktivt fører en 
inklusionspolitik mod forskelsbehandling på baggrund af køn, alder, funktionsevne, LGBTIQ-identitet, 
religion samt race eller etnisk oprindelse.  
 
Ansøgeren skal være en administrativ enhed, der styres af et byråd eller et demokratisk valgt 
styringsorgan, og konkurrencen er åben for byer og regioner i Den Europæiske Union. 
 
 
Er der særlige priskategorier? 
 
Der er to kategorier i 2022, en for lokalforvaltninger med under 50 000 indbyggere og en for dem med 
over 50 000 indbyggere. Der er også en særpris for inklusion af romaer i 2022. 
 
Hvilke former for mangfoldighedsinitiativer er det planen, at prisen skal anerkende? 
 
Konkurrencen belønner 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. 
 
Hvordan udvælges vinderne? 
 
Bidrag til konkurrencen bliver vurderet vedrørende berettigelse til at deltage og derefter 
forhåndsvurderet af uafhængige eksperter. En europæisk jury foretager den endelige udvælgelse til de to 
generelle kategorier og til særprisen for inklusion af romaer. 
 
Hvem evaluerer bidragene til konkurrencen? 
 
Europa-Kommissionen udnævner de uafhængige eksperter, der foretager forhåndsvurderingen, og 
medlemmerne af den europæiske jury, der skal foretage den endelige vurdering. Den europæiske jury 
sammensættes af mindst fem medlemmer, som repræsenterer europæiske ikkestatslige organisationer. 
Den europæiske jury for særprisen for inklusion af romaer sammensættes af mindst fem personer, som 
repræsenterer europæiske ikkestatslige organisationer og andre relevante nationale og europæiske 
interessenter. 
 
Hvor og hvornår finder prisoverrækkelsen sted? 
 
Vinderne offentliggøres ved prisoverrækkelsen i Bruxelles den 28. april 2022. I arrangementet på højt 
niveau deltager EU-kommissær for ligestilling Helena Dalli, og det samler i øvrigt politiske 
beslutningstagere, embedsfolk fra kommuner og regioner samt repræsentanter fra 
mangfoldighedsorganisationer. 
 
Hvordan kan jeg deltage i prisoverrækkelsen (online eller fysisk)? 
 
Kontakt vores medieteam, som vil hjælpe (media@eudiversity2022.eu).  
 
Er det muligt at aftale interviews med vinderne af prisen eller repræsentanter for Europa-
Kommissionen? 
 
Ja, der vil være mulighed for interviews. Skriv til vores medieteam, som vil være behjælpelige med 
udtalelser eller forespørgsler om interviews (media@eudiversity2022.eu).  

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_da#documents
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_da#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
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Hvor kan jeg få mere at vide? 
 
Gå ind på webstedet for prisen som europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed: 
https://www.eudiversity2022.eu/da/.  
 
Der vil blive tilføjet flere oplysninger i mediesættet i perioden op til arrangementet. Tag kontakt til vores 
medieteam for at få fremtidige pressemeddelelser og relevante oplysninger: media@eudiversity2022.eu  
 
Du kan også få månedlige opdateringer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev om prisen, Diversity Capitals.  

https://www.eudiversity2022.eu/da/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/da/prisen/hold-dig-opdateret/

