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2015 Evropsko leto za razvoj

naš svet
naše dostojanstvo
naša prihodnost

SV

Namen projekta Evropsko leto za razvoj 2015
(ELR2015)
Leto 2015 predstavlja mejnik do katerega naj bi bili izpolnjeni
»razvojni cilji novega tisočletja« na področju mednarodne pomoči in razvoja. Na podlagi teh ciljev se bo svet znova sestal
in dogovoril o novih dejavnostih in razvoju po letu 2015.

KAJ SO CILJI ELR2015?
1

Informirati državljane EU o rezultatih, ki jih je EU,
skupaj z državami članicami, dosegla v vlogi globalnega igralca na področju mednarodnega razvoja.

2

Spodbujati neposredno vključenost, kritično
mišljenje in aktivacijo zanimanja pri državljanih EU
in državljanih držav udeleženk v programih razvojnega sodelovanja, vključujoč oblikovanje in izvajanje politik.

3

Osveščanje o prednostih razvojnega sodelovanja
EU in spodbujanje občutka skupne odgovornosti,
solidarnosti in ustvarjanja priložnosti v spreminjajočem se in vse bolj soodvisnem svetu pri državljanih
v Evropi in v državah v razvoju.

Komu je kampanja namenjena?
Projekt ELR2015 je namenjen boljši informiranosti vseh državljanov EU o razvoju in mednarodni pomoči, glavna ciljna
javnost pa je evropska mladina. Prav slednja bo najbolj udeležena v skrbi za lepšo prihodnost, ne le državljanov EU, ampak
vsega sveta.

KLJUČNA SPOROČILA
EU je globalna igralka,
ki se spopada z
današnjimi razvojnimi
izzivi v svetu.

Razvojno
sodelovanje EU v
današnjem vse bolj
soodvisnem svetu
prinaša korist ljudem iz
EU in držav partneric.

Razmišljaj globalno,
deluj lokalno.
Tudi posameznik
lahko pripomore
k napredku.

Kaj bo kampanja vključevala?

TEMATSKI MESECI

Največji vseevropski dogodki, kot so Konferenca ERL o spolu,
Evropski dnevi razvoja in Kapuścińckijeva predavanja o razvoju,
ki jih skupaj organizirajo Evropska komisija, UNDP, univerze in
skupine za razmislek o razvoju, so samo nekatere izmed dejavnosti, organizirane z namenom osveščanja o ELR2015 po vsej EU.

Vsak mesec kampanje se bomo osredotočili na drugo
temo razvoja po svetu.

Dejavnosti kampanje vključujejo tudi:
konference in dogodke za deležnike, organizirane na nacionalni ravni v državah članicah, pa tudi internetne, radijske in
televizijske pogovore, šolske natečaje in umetniške ter športne
tematske dejavnosti.
Dejavnosti na lokalni ravni so namenjene povezovanju ljudi
in nosilcev odločanja v programih za čas po letu 2015 ter
zagotavljanju tega, da so v aktivnosti ELR2015 vključene vse
skupnostioziroma deležniške skupine.
ELR2015 bodo podpirali partnerji in veleposlaniki po vsej
EU, vključno z ustanovami EU, državami članicami EU,
civilno družbo, mednarodnimi organizacijami v javnem in
zasebnem sektorju ter prostovoljci. Ti partnerji bodo imeli
priložnosti upravljati s spletno prisotnostjo projekta ELR2015
in hkrati poskrbeli, da kampanja ne bo potekala le od zgoraj
navzdol, ampak da bodo pobude zanjo izhajale tudi iz
civilne družbe.

POVEJTE
NAPREJ!
Pridružite se kampanji ELR2015 na spletu!
Ostanite na tekočem z informacijami in novicami iz uradnega spletnega mesta kampanje (europa.eu/eyd2015),
ter se pridružite pogovoru na Twitterju (#EYD2015). Svoje
mnenje lahko izrazite tudi na Facebooku. Na spletnem
mestu ELR2015 si lahko ogledate infograﬁko, spletne pasice, napovednike kampanje in prenesete drugo gradivo.
Pridružite se lahko tudi skupini »Evropsko leto za razvoj
2015« na spletnem mestu capacity4dev.eu, tako da se
vključite v razpravo in prejemate novice.
Še bolj dejavno se lahko vključitetudi s pridružitvijo na
dogodkih po vsej EU ter pri širjenju vpliva kampanje s
partnerskim povezovanjem znamk z ELR2015.

europa.eu/eyd2015
#EYD2015
EuropeanYearForDevelopment2015

Januar:

EVROPA V SVETU

Februar:

IZOBRAŽEVANJE

Marec:

ŽENSKE IN DEKLETA

April:

ZDRAVJE

Maj:

MIR IN VARNOST

Junij:

TRAJNOSTNA ZELENA RAST, DOSTOJNA
ZAPOSLITEV, PODJETJA

Julij:

OTROCI IN MLADINA

Avgust:

ČLOVEKOLJUBNA POMOČ

September: DEMOGRAFIJA IN MIGRACIJE
Oktober:

PREHRANSKA VARNOST

November: TRAJNOSTNI RAZVOJ IN UKREPI
ZA PODNEBNE SPREMEMBE
December: ČLOVEKOVE PRAVICE IN UPRAVLJANJE

