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PERSBERICHT  

HET BELGISCHE GENT EN LEUVEN GENOMINEERD VOOR DE PRIJS VAN 

EUROPESE HOOFDSTEDEN VOOR INCLUSIE EN DIVERSITEIT 

29 maart 2022 - Onder de 82 kandidaten zijn er twee Belgische lokale overheden doorgedrongen tot de 

finale van 22 kandidaten die meedingen naar de allereerste prijs voor Europese hoofdsteden voor 

inclusie en diversiteit. 

In deze moeilijke tijden voor de mensen in Oekraïne zijn de Europese fundamentele waarden van vrijheid, 

democratie en eerbiediging van de mensenrechten relevanter dan ooit.  

We hebben veel inzendingen van lokale overheden vanuit de hele EU ontvangen voor de wedstrijd voor 

de prijs van Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit. Gent en Leuven gaven blijk van een grote 

verantwoordelijkheid voor de bevordering en ondersteuning van integratie en diversiteit in hun lokale 

gemeenschappen.  

De 22 genomineerden worden nu door een jury geëvalueerd en kunnen een van de negen prijzen in de 

wacht slepen voor de volgende categorieën: lokale overheden met minder dan 50 000 inwoners, lokale 

overheden met meer dan 50 000 inwoners en lokale overheden die de inclusie van Roma bevorderen.  

Hier vindt u een lijst met de kanshebbers.  

De uiteindelijke winnaars worden bekend gemaakt op 28 april 2022 tijdens een prijsuitreiking in Brussel 

voorgezeten door Helena Dalli, commissaris voor Gelijkheid. 

Commissaris Dalli zei: “We zijn de tweeëntachtig Europese steden, gemeentes en regio’s dankbaar dat zij 

hun diversiteitsinitiatieven en inzet voor een gelijkwaardige samenleving hebben gepresenteerd. Met hun 

inzendingen laten zij zien hoeveel waarde Europa hecht aan gelijkheid. Ze zijn een duidelijke blijk van steun 

voor de inspanningen van de Commissie om het beginsel inclusie en diversiteit in het beleid van de 

Europese Unie te versterken. Het succes van de oproep om mee te dingen naar deze prijs is een uitstekende 

opmaat voor de Europese maand van de diversiteit dit jaar". 

De prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit vormt een aanvulling op de Europese 

maand van de diversiteit, waarin er elk jaar aandacht wordt gevraagd voor het belang van diversiteit en 

inclusie op de werkplek en in de hele samenleving. Het openingsevenement van de Europese maand van 

de diversiteit vindt plaats op 29 april 2022, de dag na de prijsuitreiking.  

- EINDE - 

https://eudiversity2022.eu/nl/prijzen/finalisten
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Achtergrond 

De prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit wordt georganiseerd door het directoraat-

generaal Justitie en Consumentenzaken (DG JUST) van de Europese Commissie als erkenning voor de 

inspanningen van steden, gemeentes en regio’s in de Europese Unie om inclusie te bevorderen en een 

samenleving zonder discriminatie te scheppen.  

Dit geeft lokale overheden de gelegenheid om de aandacht te vestigen op beleid en initiatieven die zorgen 

voor meer diverse en inclusieve ruimtes voor hun burgers. 

De prijs is van toepassing op initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie die verschillende gronden 

van discriminatie (geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 

seksuele geaardheid) en intersectionaliteit aanpakken.  

Praat mee op sociale media met de hashtag #DiversityCapitals en volg DG JUST op Twitter en Facebook.  

Voor meer informatie: 

- Mediatoolkit: https://eudiversity2022.eu/nl/prijzen/mediacentrum/ 

- Achtergrondinformatie voor de media over de prijs: 

https://www.eudiversity2022.eu/media/cdphncgy/eu-capitals-of-inclusion-and-

diversity_media_backgrounder_nl.pdf  

- Website over EU-initiatieven op het gebied van diversiteit en de prijs voor 2022: 

https://www.eudiversity2022.eu/nl/ 

 

Mediacontact: Voor het aanvragen van interviews en voor media-aanvragen kunt u contact opnemen met 

Frederique Luca via media@eudiversity2022.eu 
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