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PERSBERICHT 
 

Nieuwe prijs om diversiteit en inclusie in de EU te bevorderen: prijs 
voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit  
 
11 januari 2022 
 
In 2022 zal de Europese Commissie de winnaars van de onlangs gelanceerde prijs voor Europese 
hoofdsteden voor inclusie en diversiteit bekendmaken op een ceremonie die wordt georganiseerd door 
de commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli. Tijdens dit evenement zullen beleidsmakers, 
stadsbestuurders en vertegenwoordigers van diversiteitsorganisaties uit heel Europa bijeenkomen en zal 
de EU-diversiteitsmaand van start gaan.  
 
De competitie staat open voor elke Europese gemeente, stad of regio. Winnaars in twee afzonderlijke 
categorieën krijgen erkenning: lokale overheden met minder dan 50 000 inwoners en lokale overheden 
met meer dan 50 000 inwoners. Er wordt ook een speciale prijs uitgereikt aan lokale overheden die de 
inclusie van de Roma bevorderen. 
 
Het evenement zal op 28 april 2022 online en op een locatie in Brussel plaatsvinden. Meer gedetailleerde 
informatie zal binnenkort beschikbaar zijn.  
 
Over de competitie betreffende de prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit  
 
De prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit is een erkenning van het werk dat door 
steden, gemeenten of regio’s in de Europese Unie is verricht om inclusie te bevorderen en een 
discriminatievrije samenleving tot stand te brengen.  
 
Het is een kans voor lokale autoriteiten om beleid en initiatieven te laten zien die meer diverse en 
inclusieve ruimten voor hun burgers creëren. Deze initiatieven zijn soms al ten uitvoer gelegd, andere 
worden momenteel uitgevoerd.  
 
De prijs omvat initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie die alle gronden voor discriminatie 
(geslacht, ras of etnische afkomst, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid) en 
intersectionaliteit aanpakken. 
 
Tijdlijn van de competitie 
 

• Inzendingen: van 22 november 2021 tot 15 februari 2022, 12.00 uur CET 

• Beoordeling van de inzendingen door deskundigen en jury: van 15 februari tot 31 maart 2022  

https://www.eudiversity2022.eu/nl/
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• Bekendmaking van de finalisten: begin april 2022 (naar verwachting) 

• Uitreiking van de prijzen: 28 april 2022 

Aanvullende informatie en mediabronnen 
 

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

• Website EU-initiatieven op het gebied van diversiteit 2022 en prijs: 

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

Mediacontact: Voor vragen over interviews en mediaverzoeken neemt u contact op met 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/nl/prijzen/mediacentrum/
https://www.eudiversity2022.eu/nl/
mailto:media@eudiversity2022.eu

