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2015 A fejlesztés európai éve

a mi világunk
a mi méltóságunk
a mi jövőnk

Miért lett 2015 a Fejlesztés Európai Éve?
NL

2015 mérföldkőnek számít a nemzetközi segélyek és fejlesztések
történetében, hiszen ekkor zárulnak le a millenniumi fejlesztési
célok. Ezekre alapozva az egész világ összefog, hogy meghatározza az új cselekvési irányokat és a 2015 utáni időszakra
vonatkozó fejlesztési célkitűzéseket.
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MIT KÍVÁN ELÉRNI A FEJLESZTÉS EURÓPAI
ÉVE?
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Tájékoztatni kívánjuk az uniós polgárokat azokról
az eredményekről, amelyeket az EU a tagállamokkal
karöltve globális szereplőként elért, illetve a jövőben fog elérni a nemzetközi fejlesztés területén.
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Célunk, hogy növeljük az uniós polgárok és az
érdekelt felek közvetlen részvételét, kritikai
gondolkodását és aktív érdeklődését a fejlesztési
együttműködésekben, beleértve a politikaalkotást
és a megvalósítást.
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Fel szeretnénk hívni a figyelmet az EU fejlesztési
együttműködéseiből származó előnyökre, és növelni kívánjuk a közös felelősség és szolidaritás érzését
az európai és a fejlődő országok polgárai között,
hogy meglássák a lehetőségeket ebben a változó és
egyre inkább összefüggő világban.

Kiknek szól a kampány?
Noha a Fejlesztés Európai Évének célja, hogy valamennyi
uniós polgár tájékozottabbá váljon a fejlesztésekkel és a
nemzetközi segélyekkel kapcsolatban, a legnagyobb hangsúlyt Európa fiataljaira helyeztük, hiszen ők a leginkább
érdekeltek abban, hogy egy ígéretesebb jövő álljon, nem
csupán az uniós polgárok, de az egész világ előtt.

FŐ ÜZENETEK
Az EU egy globális
szereplő, amely
szembeszáll napjaink
globális fejlesztési
kihívásaival.

Egyre inkább összefüggő világunkban,
az uniós fejlesztési
együttműködés az EU
és a partnerországok
polgárainak is előnyére
válik.

Gondolkodj
globálisan,
cselekedj lokálisan!
Minden egyes
ember számít.

A Fejlesztés Európai Éve 2015 kampány

TEMATIKUS HÓNAPOK

A nagyobb, kiemelt, páneurópai események, mint például
„A Fejlesztés Európai Éve gender konferenciája”, az „Európai
fejlesztési napok” vagy a „Kapuścińcki fejlesztési előadások”,
amelyeket az Európai Bizottság, az ENSZ Fejlesztési Programja,
az egyetemek és a fejlesztési agytrösztök közösen szerveznek,
csak pár példa azokra az eseményekre, amelyek unió-szerte
segítik majd a figyelemfelkeltést a Fejlesztés Európai Éve
során. A kampány eseményei között megtalálhatók a tagállamokban, nemzeti szinten szervezendő konferenciák és az
érdekgazdáknak szóló rendezvények, valamint internetes,
rádiós és televíziós viták, iskolai versenyek, valamint művészeti
és sportesemények. Helyi szinten az események célja, hogy a
2015 utáni időszakra vonatkozó tervek kapcsán összekapcsolja
a hétköznapi embereket a döntéshozókkal valamint, hogy
egész közösségeket vonjon be a Fejlesztés Európai Évébe.

A kampány minden hónapban kiemelten foglalkozik
egy új, a világszerte zajló fejlesztésekhez kapcsolódó
témával:

A Fejlesztés Európai Évét EU-szerte partnerek és nagykövetek
támogatják, beleértve az uniós intézményeket, az uniós
tagállamokat, a civil társadalmat, a köz- és a magánszféra
nemzetközi szervezeteit és az önkénteseket. Ezek a partnerek
maguk is irányíthatják a Fejlesztés Európai Évének online
megjelenését, lehetővé téve ezzel, hogy a kampány ne csak
felülről lefelé irányuljon, hanem a hétköznapi ember szintjén
is jól működjön.

OSSZA MEG
A HÍRT
MÁSOKKAL IS!
Csatlakozzon a Fejlesztés Európai Évének
kampányához az Interneten!
Értesüljön mindig a legfrissebb hírekről és információkról
a kampány hivatalos honlapján (europa.eu/eyd2015),
csatlakozzon a párbeszédhez a Twitteren (#EYD2015)
és mondja el a véleményét Facebookon! Infografikák,
online bannerek, kampányvideók és még számos tartalom tölthető le a Fejlesztés Európai Évének honlapjáról.
Csatlakozhat a „European Year for Development 2015”
csoporthoz is a capacity4dev.eu oldalon, hogy részt
vehessen a vitában, és elolvashassa a legfrissebb híreket.
Ha még aktívabban szeretne részt venni, látogassa meg
rendezvényeinket Európa-szerte, és növelje a kampány
erejét a Fejlesztés Európai Évével való co-branding
együttműködés által.

europa.eu/eyd2015
#EYD2015
EuropeanYearForDevelopment2015

Január:

EURÓPA A VILÁGBAN

Február:

OKTATÁS

Március:

NŐK ÉS LÁNYOK

Április:

EGÉSZSÉG

Május:

BÉKE ÉS BIZTONSÁG

Június:

FENNTARTHATÓ, KÖRNYEZETBARÁT NÖVEKEDÉS, TISZTESSÉGES MEGÉLHETÉST
NYÚJTÓ MUNKAHELYEK, MEGBÍZHATÓ
VÁLLALKOZÁSOK

Július:

GYERMEKEK ÉS FIATALOK

Augusztus: HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Szeptember: DEMOGRÁFIA ÉS MIGRÁCIÓ
Október:

ÉLELMEZÉS-BIZTONSÁG

November: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS
ÉGHAJLAT-POLITIKA
December: EMBERI JOGOK ÉS KORMÁNYZÁS

