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INFORMACIJE ZA MEDIJE 
 

Nagrade evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti  
 
Kaj je nagrada evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti? 
 
To tekmovanje je prva izdaja nagrade evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti, ki je del pobude 
Evropski mesec raznolikosti. Nagrada je priznanje in nagrada za lokalne oblasti po vsej EU, ki aktivno 
spodbujajo vključenost in raznolikost ter pomagajo zgraditi boljšo Evropo. 
 
Tekmovanje je priložnost, da mesta ali regije poudarijo politike in pobude, ki ustvarjajo bolj raznolike in 
vključujoče prostore za njihove državljane. Te pobude se morda že izvajajo ali pa so v postopku izvajanja.  
 
Zakaj bo Evropska komisija imenovala evropsko prestolnico vključevanja in raznolikosti? 
 
Enakost in nediskriminacija sta ključni vrednoti in temeljni pravici v EU, zapisani v njenih pogodbah in v 
Listini o temeljnih pravicah.  
 
Kljub temu diskriminacija ostaja, pri čemer več kot eden od dveh Evropejcev (59 %) verjame, da je 
diskriminacija na podlagi etničnega izvora razširjena. Vsaka tretja oseba afriških korenin trdi, da je v 
zadnjih petih letih doživela rasistično nadlegovanje. Diskriminacija pripadnikov skupine LGBTIQ se še 
naprej nadaljuje po vsej Evropi, saj je kar 43 % pripadnikov skupine LGBTIQ navedlo, da se je leta 2019 
počutilo diskriminirane. Pandemija covida-19 je še povečala razlike med spoloma in ženske po vsej EU v 
povprečju zaslužijo 16 % manj od moških.  Invalidi se pri dostopu do osnovnih storitev, zdravstvenega 
varstva, izobraževanja, zaposlitve in političnega življenja še vedno soočajo s številnimi ovirami. Romi pa se 
medtem še naprej soočajo z diskriminacijo, rasizmom in socialno izključenostjo.  
 
Ustanovitev nagrade evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti je del nenehnih prizadevanj 
Evropske komisije za spodbujanje enakosti in boja proti diskriminaciji. Nagrada se bo osredotočila na 
vključevanje na podlagi prepoznavanja prizadevanj lokalnih oblasti, da ustvarijo bolj vključujoče in 
pravične družbe, tako da lahko vsi člani naših skupnosti dosežejo svoj potencial in ni nihče pozabljen.  
 
Več o ukrepih EU na področju enakosti: 
 

• Akcijski načrt EU za boj proti rasizmu 2020–2025 

• Strategija za enakost LGBTIQ 2020–2025  

• Strategija za enakost spolov 2020–2025  

• Strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030  

• Strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov za obdobje 2020–2030  

• Strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030) 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_sl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_sl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_sl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_sl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/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_sl
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Kdo se lahko prijavi? 
 
Razpis za nagrado je odprt za lokalne oblasti v 27 državah Evropske unije, ki aktivno izvajajo politike 
vključevanja na področjih diskriminacije zaradi spola, starosti, invalidnosti, identitete LGBTIQ, vere in 
etničnega/rasnega izvora.  
 
Prijavitelj mora biti upravna enota, ki jo upravlja mestni svet ali demokratično izvoljeno vladno telo. Razpis 
je odprt za mesta, občine in regije v Evropski uniji. 
 
Ali obstajajo posebne kategorije nagrade? 
 
Za leto 2022 sta na voljo dve kategoriji, in sicer ena za lokalne oblasti z manj kot 50.000 prebivalci in druga 
za tiste z več kot 50.000 prebivalci. Za leto 2022 je na voljo tudi posebna nagrada za vključevanje Romov. 
 
Za katere vrste pobud za raznolikost bo nagrada podeljena? 
 
Nagrajene bodo pobude za raznolikost in vključenost, ki se spopadajo z vsemi oblikami diskriminacije 
(spol, rasni ali etnični izvor, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost), ter 
intersekcionalnost. 
 
Kako bodo dobitniki izbrani? 
 
Neodvisni strokovnjaki bodo preverili primernost prijave in jo bodo predhodno ocenili. Evropska žirija bo 
opravila končni izbor v dveh splošnih kategorijah in v kategoriji vključevanja Romov 
 
Kdo bo ocenil prijave? 
 
Evropska komisija bo imenovala neodvisne strokovnjake za fazo predhodnega ocenjevanja in člane 
evropske žirije za fazo končne izbire. Evropska žirija bo sestavljena iz najmanj petih članov, ki predstavljajo 
evropske nevladne organizacije. Evropska žirija za posebno nagrado za vključevanje Romov bo sestavljalo 
najmanj pet oseb, ki predstavljajo evropske nevladne organizacije in druge pomembne nacionalne ter 
evropske deležnike. 
 
Kdaj in kje bo potekala slovesnost ob podelitvi nagrad? 
 
Slovesnost razglasitve prejemnikov nagrad bo potekala 28. aprila 2022 v Bruslju. Dogodka na visoki ravni 
se bo udeležila komisarka za enakost Helena Dalli, sodelovali pa bodo oblikovalci politik, mestni uradniki 
in predstavniki organizacij za raznolikost. 
 
Kako se lahko udeležim slovesnosti ob podelitvi nagrad (po spletu ali v živo)? 
 
Prosimo, da se obrnete na našo medijsko ekipo, ki vam bo pomagala pri tem (media@eudiversity2022.eu).  
 
Ali se je mogoče dogovoriti za pogovore s prejemniki nagrad ali predstavniki Evropske komisije? 
 
Da, pogovori bodo mogoči. Pišite naši medijski ekipi, ki bo sodelovala z vami in vam omogočila navajanje 
ali intervjuje (media@eudiversity2022.eu).  
 
Kje lahko najdem več informacij? 
 
Obiščite spletno mesto nagrade evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti: 
https://www.eudiversity2022.eu/sl/.  

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_sl#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
http://www.eudiversity2022.eu/sl
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Več informacij bo dodanih v zbirko orodij za medije v času pred dogodkom. Stopite v stik z našo medijsko 
ekipo, da boste v prihodnje prejemali sporočila za javnost in povezane informacije: 
media@eudiversity2022.eu  
 
Mesečne novice lahko prejemate tudi na podlagi prijave na naše glasilo nagrade, Diversity Capitals.  

mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/sl/nagrade/ostanite-na-tekocem/

