Важни дани у децембру
Кампања 16 дана активизма против родног насиља
Од мира у кући до мира у свету: Оспоримо милитаризам и зауставимо насиље
против жена!
16 дана активизма против родног насиља је глобална кампања посвећена заустављану
родно заснованог насиља. Обележава се сваке године од 25. новембра, Међународног дана
борбе против насиља над женама, до 10. децембра, Међународног дана људских права.
Кампања 16 дана активизма је посвећена:
- Подизању свести о родно заснованом насиљу као проблему људских права;
- Јачању локалних активности у вези са насиљем против жена;
- Обезбеђивању простора за креирање и размену стратегија;
- Демонстирању солидарности активисткиња и активиста широм света;
- Позивању влада да покажу одговорност, реагују, заштите и спрече насиље против
жена.
Датуми кампање:
Кампања почиње 25. новембра са циљем
усмеравања пажње на проблем родно заснованог
насиља. Овај датум је изабран у част сестара Мирабал
које су убијене 1960. године од стране диктаторског
режима Рафеела Трујиља у Доминиканској Републици.
Уједињене нације од 1999. године обележавају 25.
новембар као Међународни дан борбе против насиља
над женама.
Међународни дан бранитељица људских права,
29. новембар, дан који препознаје бранитељице
људских права и обележава активизам, залагање и
храбре акције отпора. Међународни дан борбе за
укидање ропства, 2. децембар, Међународни дан особа
са инвалидитетом, 3. децембар и Монтреалски масакр,
6. децембар, сећање на родно мотивисано убиство 14
студенткиња Електротехничког факултета Универзитета
у Монтреалу 1989. године, такође су део кампање.

Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а
Светски дан борбе против АИДС-а, део кампање, обележава се сваке године 1. децембра
као почетак годишње кампање која има за циљ да се добије подршка јавности и развију
програми за превенцију ширења ХИВ инфекције, као и да се обезбеди едукација и промовише
подизање свести о проблемима у вези са ХИВ/АИДС-ом. Овај дан је први пут обележен 1988.
и тада је упућен позив за духом социјалне толеранције и унапређења размене информација о
ХИВ/АИДС-у.
Више информација о кампањи можете наћи на:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/

10. децембар – Међународни дан људских права
Међународни дан људских права, 10. децембар, обележава усвајање Универзалне
декларације о људским правима 1948. године. Овог кључног датума у модерној историји,
нације света су се окупиле да покушају једном заувек закопати последице геноцида који се
покренуо током Другог светског рата. Доношење Универзалне декларације о људским
правима је једно од првих значајних достигнућа Уједињених нација и обезбедило је основну
филозофију за многе правно обавезујуће међународне документе који су уследили.

Предлози за обележавање ових дана
Повезивање са активностима из Школског програма
- Рубрика у школском часопису, или израда текстова за сајт школе, зидне новине;
подстицање ученика да сами пишу текстове о ономе што се дешава у школи и како се
решавају конфликти и проблеми понашања,
- Недеља (месец) посвећена активностима против насиља, активности се планирају и
реализују у договору са ученицима у Ђачком парламенту и Вршњачком тиму, Тимом за
заштиту деце и наставницима у школи,
- Предавања/трибине за ђаке и родитеље на тему Брига о здрављу, сарадња педагога,
библиотекара и наставника,
- Дани пријатељства, окупљање ученика и наставника на нивоу општине, града,
представљање ученика кроз читање најуспешнијих литерарних радова, певање, плесање,
изложбу ликовних радова и сл.
- Недеља различитих култура, сарадња са наставницима у школи и разговор на тему
поштовања различитости, израда ликовних и литерарних радова
- Разговор са ученицима на теме: Упознавање са различитим културама, Важност медија
за упознавање других, Важност читања за упознавање и разумевање других...,
- Месец лепих речи – толеранција, поштовање других, лепо понашање у школи и ван
школе, подршка друговима...
- Недеља лепих порука од 23. до 30. децембра, писање и израда честитки за Нову
годину и Божић.

Дан волонтера, 5. децембар
Међународни дан волонтера, 5. децембар, обележава се у свету као подсећање на дан
када је 1970. године створен Програм Уједињених нација за волонтере. Циљ је подстаћи што
већи број људи да понуде своје волонтерске услуге, Људи добре воље, како их називају, за
свој рад не очекују материјалну надокнаду, сем моралних и друштвених сатисфакција, а
помагање и посвећивање времена другима сматрају изразом људске хуманости, солидарности
и узајамности, као и осећањем одговорности за своју заједницу.

Дан планина, 11. децембар
Међународни
дан
планина
обележава се од 2003. године с циљем
упознавања шире јавности с планинским
подручјима, њиховим вредностима и
проблемима1. Планине су важне за живот,
било где да живимо, поред мора или на
висинам, повезани смо са планинама и
оне утичу на нас више него што
предпостављамо. Оне обезбеђују свежу
воду, оне су станиште многих биљака и
живостиња
и
десетини
људске
популације. Свакодневнео уништавање
животне средине, климатске промене,
експлоатација рудника, оружани сукобу,
сиромаштво и глад, прете животу на
планинама.
Тема Међународног дан планина 2015. је Промоција планинских продуката, али га
државе, друштва и организације могу прославити и на другачији начин који је важан за њих.

1

http://www.fao.org/forestry/internationalmountainday/en/

Међународни дан биолошке разноврсности, 29. децембар
Конвенција о биолошкој разноврсности 2(Convention on Biological Diversity – CBD) је
глобално прихваћен темељни документ за заштиту биолошке разноликости који успоставља
очување биолошке разноликости као темељно међународно начело у заштити природе и
заједничку обвезу човечанства. Донесена је у Рио де Жанеиру 1992. године на Конференцији
Уједињених нација о животној средини и развоју, а почела да се примењује 29. децембра.
Због немогућности да се организују активности за обележавање на крају године, одлучено је
да се овај дан обележава 22. маја. Биолошка разноврсност је свеукупност свих живих
организама који су саставни делови еколошких система, а укључује разноврсност унутар
врста, између врста, животних заједница и између еколошких система. Важност биолошке
разноврсности се огледа у међузависности свих живих организама и њиховог уравнотеженог
деловања као кључа здравља планета као целине.
Странке потписнице су се обвезале на остваривање три циља Конвенције:
- очување свеукупне биолошке разноврсности
- одрживо коришћење компоненти биолошке разноврсности
- праведна и равномерна расподела добробити које произлазе из коришћења генетских
извора
На десетом састанку Конференције
странака Конвенције о биолошкој разноврсности (ЦБД/ЦОП-10), који се одржао у
септембру 2010. године у Нагоји, Јапан,
усвојен је нови, десетогодишњи Стратешки
план Конвенције за раздобље 2011 - 2020.
као темељни документ за усмеравање
међународних и националних активности на
очувању биолошке разноврсности и остварењу темељна три циља конвенције. Нови
Стратешки план садржи 20 циљева за
смањење губитка и притисака на биолошку
разноликост, очување биолошке разноврсности на свим новоима, побољшање и
одржавање добробити/услуга које добијамо
од биолошке разноврсности.
Декада биодиверзитета
На основу одлуке Десете конференције
држава чланица Конвенције о биолошкој
разноврсности Уједињених нација одржане у
Нагоји, 18 - 29. октобар 2010. године Генерална
скупштина
УН
је
резолуцијом
65/161
прогласила
је
наредну
декаду
Декадом
биодиверзитета 2011 - 2020. позивајући државе чланице да учествују у овом процесу, као и
да дају подршку пуној имплеменатцији Конвенције о биолошкој разноврсности и Стратешког
плана конвенције - Аичи циља.
На свечаном затварању Године биодиверзизета 2010. у граду Каназава у Јапану,
прочитана је порука Генералног секретара УН Бан Ки Муна којом позива све државе света да
искористе енергију генерисану током претходне године и да наставе са радом на заштити
биодиверзитета како би се осигурао опстанак живота на Земљи у свој својој разноврсности и
комплексности, за добробит садашњих и будућих генерација. 3

2

http://www.zastita-prirode.hr/Aktivnosti-projekti-i-medunarodna-suradnja/Medunarodnisporazumi/Konvencija-o-bioloskoj-raznolikosti-CBD
3
http://80.93.243.155/srl/Generalna-skupstina-UN-proglasila-Dekadu-biodiverziteta-2011-2020--1060-c34content.htm

