
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj Evropsko leto za razvoj 2015 (ELR2015) ? 
Državljani EU menijo, da je boj proti revščini pomembna prioriteta 
EU je pomemben akter v mednarodni skupnosti 
Pomanjkljivo poznavanje mednarodnega razvojnega sodelovanja 

Kaj želimo sporočati? 
Temeljne vrednote na katerih temelji mednarodno razvojno sodelovanje:  
 
Solidarnost: Želimo spodbujati solidarnost na vseh ravneh, tako v lokalnem kot mednarodnem okolju. 
Dajanje pomoči je bolj učinkovito takrat, ko odpravljamo težave skupaj s tistimi, katerim je pomoč 
namenjena. "Vsi moramo ukrepati, ne za druge, ampak skupaj z drugimi."  
 
Odgovornost: Z odgovornim ravnanjem bomo prispevali k trajnostnemu razvoju, tako pri nas kot 
drugje. S spremembami v našem obnašanju in vsakdanjem načinu življenja bomo največ pripomogli k 
ohranjanju okolja in enakomernemu razvoju. Ne gre zgolj za  to "kaj bomo dali", ampak predvsem 
"kako živimo" .  
 
Soodvisnost: Globalni izzivi kot so na primer podnebne spremembe, revščina in dostojno delo, 
potrebujejo globalne odgovore tako v Sloveniji in Evropi kot povsod drugod. Spodbuditi želimo 
razmišljanje o dogajanju na globalni ravni in posledicah v lokalnem okolju, ki jih tudi pri nas že 
opazimo. 
 

CILJ Evropskega leta za razvoj 2015 

Informirati, izobraževati in ozaveščati državljane Slovenije o 

mednarodnem razvojnem sodelovanju in politikah na tem 

področju ter spodbuditi zanimanje za razvojna vprašanja. 

Tematski meseci ELR 
Januar: Evropa in svet 
Februar: Izobraževanje  
Marec: Ženske in dekleta 
April : Zdravje 
Maj: Mir in varnost 
Junij: Trajnostna rast in 
dostojno delo 
Julij: Otroci in mladi 
Avgust: Humanitarna pomoč  
September: Demografija in 
migracije 
Oktober: Prehranska varnost 
November: Trajnostni razvoj 
December: Človekove pravice 

Zakaj leto 2015?  
Prelomnica na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja: novi cilji po letu 2015 
Kakšen razvoj želimo? Enakomeren? Pravičen? 
Odpraviti revščino in zagotoviti trajnostni razvoj 
(ekonomski,družbeni, okoljski) in ohraniti naravne vire 
Cilji veljajo za vse države 
Zmanjševanje razlik  
Odgovornost vseh 

 

MIZŠ je pozvalo srednje šole k izvajanju aktivnosti v povezavi z 
Evropskim letom za razvoj 2015 
 
Didaktična gradiva na spletni strani ELR (brezplačno). 
Aktivnosti: 

- UNESCO mreža Slovenije 
- Živi preprosto in solidarno: v smeri podnebne pravičnosti 
- Tek podnebne solidarnosti  
- Natečaj Evropa v šoli 
- Kulturni bazar 18.3.2015 … 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politi

ka/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15 

Nacionalni koordinator je 

Ministrstvo za zunanje zadeve 

Republike Slovenije 

razvoj.mzz@gov.si 

01 478 2015 

Aktivnosti v povezavi z 
mednarodnimi dnevi (koledar 
na spletni strani ELR) ali / in 
tematskimi meseci 

 

Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost 
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