
Klausuleret til XX  
 

Muskelsvindfonden har indsamlet 150.000 kr. til mangfoldigt initiativ:  

Hvem skal modtage årets Plads til forskelle-pris? 
I år er det lykkedes Muskelsvindfonden i samarbejde med VRS, NOVA og musikeren 

Christopher at samle 150.000 kr. ind til Plads til forskelle-prisen, der tildeles et 

projekt eller et initiativ, der arbejder for at skabe plads til forskelle i vores samfund. 

Indsamlingen har stået på hele sommeren, og det er kun anden gang i prisens 

historie, at der er blevet samlet så mange midler ind. Fra i dag er det muligt at 

indstille kandidater til prisen, og fristen for at ansøge er den 23. oktober.  

 

Hvert år uddeler Muskelsvindfonden Plads til forskelle-prisen til et initiativ, der arbejder for 

at skabe mangfoldighed i Danmark. Udover æren modtager prisvinderen for 2022 også 

150.000 kr. 

 

Indsamlingen sker i et samarbejde mellem Muskelsvindfonden, NOVA, -VRS og årets 

Plads til forskelle-ambassadør. I år er det popstjernen Christopher, der er ambassadør for 

prisen, og han står dermed, sammen med VRS, også bag designet af den særlige Plads til 

forskelle-t-shirt.  

 

Christopher fortæller:  

“Det har været en stor ære at være med på Grøn som Plads til forskelle-ambassadør 

denne sommer. Vi har fået designet en t-shirt, som jeg er helt vildt stolt af og endnu mere 

med det flotte beløb, der er blevet samlet ind! Nu glæder jeg mig til at finde vinderen 

blandt årets indstillinger sammen med NOVA, VRS og Muskelsvindfonden.” 

 

Det er salget af t-shirten i Bilka, føtex og på Grøn samt pantdonationer på 

festivalpladserne, der i alt har bidraget til at samle 150.000 kr. ind til årets prismodtager. 

 

Alle kan indstille et projekt 

Sidder man med et projekt eller en organisation i tankerne, som skal med i puljen af 

nominerede, er det fra i dag muligt at indstille projekter på Grøns hjemmeside.  

 

Når der lukkes for ansøgninger den 23. oktober, vil en jury bestående af VRS, NOVA, 

Muskelsvindfonden og Christopher vurdere, hvem der skal modtage æren og de 150.000 

kr. 

 

Theis Petersen, indsamlingschef hos Muskelsvindfonden, fortæller:  

”Hos Muskelsvindfonden tror vi på, at verden bliver beriget, hvis vi tager et ansvar for at 

skabe et mangfoldigt samfund. Derfor har vi stiftet Plads til forskelle-prisen, der skal 

anerkende og hylde initiativer, der gør netop det. Vi vil gerne ære dem, der ligesom os 

drømmer og kæmper for en verden, hvor der ikke bare er plads til alle – men også til vores 

forskelligheder. Vi tror på fællesskaber, hvor det er vores forskelle, der gør os stærke 
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sammen. Derfor vil Muskelsvindfonden sammen med Christopher, NOVA og VRS gerne 

opfordre alle til at indstille kandidater, der hver dag arbejder for at skabe plads til forskelle i 

Danmark.”  

 

Indstillingen af projekter eller initiativer til prisen foregår på Grøns hjemmeside gennem 

linket her: www.groenkoncert.dk/indstil-et-projekt-til-plads-til-forskelle-prisen/   

 

Plads til forskelle-prisen bliver uddelt i efteråret 2022.  
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Om Plads til forskelle-prisen 

Siden 2016 har Muskelsvindfonden uddelt den helt særlige Plads til forskelle-pris, som 

hylder enkeltpersoner, nonprofitorganisationer og foreninger, der arbejder aktivt for at 

skabe plads til forskelle i samfundet. 

 

Sidst prisen blev uddelt, var det foreningen Diversity Pop-Up, der modtog den. Diversity 

Pop-Up er en forening, der samarbejder med klassiske brune værtshuse for i fællesskab at 

arrangere mangfoldighedsevents for minoritetsgrupper som LGBTQ+ miljøet og 

handicappede. 

 

I 2020 blev prisen ikke uddelt på grund af COVID-19-pandemien. 

 

I 2019 gik prisen til Vaskeriet, som er et fællesvaskeri i Brabrand Boligforening, hvor 

mennesker med udviklingshandicap integreres i et vigtigt arbejdsfællesskab, mens den i 

2018 gik til Ombold – et gadefodboldfælleskab for udsatte og hjemløse. 

 

Året inden var det håndboldligaen for udviklingshæmmede børn, LykkeLiga, der modtog 

prisen, og i 2016 – prisens første år – gik den til Fundamentet, som hjælper unge og ældre 

socialt udsatte med alt fra NemID til jobansøgninger.  

 

Hvert år udpeger Muskelsvindfonden en Plads til forskelle-ambassadør, der bl.a. designer 

årets Plads til forskelle-t-shirt. Tidligere har Suspekt, Carpark North, Lukas Graham, 

Scarlet Pleasure og morgenværterne på NOVA været ambassadører, og i år faldt valget 

på musikeren Christopher.  
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