
Maiatzak 21egin keinua
aniztasunaren eta gizarteratzearen alde

“Do One Thing for Diversity and Inclusion” kanpaina (“Egin keinua aniztasunaren eta gizarteratzearen alde”) 2011. 
urtean jarri zen abian, Nazio Batuen Zibilizazioen Aliantzaren (UNAOC) eta UNESCOren baterako ekimen gisa, 
mundu osoko hainbat bazkideren laguntzaz. Mundu osoan kultura-aniztasunaren eta gizarteratzearen aldeko 
mugimendu bat garatzea da kanpainaren helburua.

“Kultura-aniztasuna sormenaren, berrikuntzen eta elkartrukeen iturria da eta, ildo horretatik, nahitaezkoa 
gizakiontzat, aniztasun biologikoa izaki bizidunentzat bezain beste." (Kultura-aniztasunari buruzko UNESCOren 
aldarrikapen unibertsala). 
 
OSPATU gurekin batera Aniztasuna eta Gizarteratzea Elkarrizketaren eta Garapenaren Aldeko Kultura Aniztasunaren 
Munduko Egunean, datorren maiatzaren 21ean, eta EGIN zuk zeuk ere zerbait Aniztasunaren eta Gizarteratzearen alde.

pentsatzen duzuenari buruz.

boluntario gisa aritzeko.

•   Joan zenbait kulturarekin loturiko arte-erakusketa batera edo museo batera.
•   Gonbidatu beste kultura bateko auzotar bat zure etxera afaltzera, eta hitz egin elkarrekin bizitzaz   

•   Eskatu lankideei galdera honi erantzuteko: Zer da aniztasuna zuretzat?
•   Ikasi beste erlijio bati buruzko zerbait.
•   Eskaini zeure burua aniztasunaren eta gizarteratzearen alde lanean jarduten den erakunderen batean 
 
•   Ikasi beste hizkuntza bat.

 Egin klik “Atsegin dut” aukeran kanpainaren orrian Facebook-en eta eman zure esperientziaren berri 
besteei Facebook-en bertan. Argazkiak eta bideoak argitaratzeko aukera ere baduzu.

Antolatu ekitaldi edo jarduera bat lagunekin, auzotarrekin, lankideekin edo ikasleekin, eta elkarbanatu 
esperientzia, bideoak eta argazkiak “Do One Thing for Diversity and Inclusion” kanpainako komunitatearekin 
Facebook-en.

Parte hartu kanpainarekin loturiko jardueraren edo ekitaldiren batean. Webgune honetan adibide batzuk 
dituzu: http://www.unaoc.org/actions/campaigns/do-one-thing-for-diversity-and-inclusion/events/

Erabili sare sozialak eta eman aipatutako egunari eta zeure keinuari buruzko informazioa besteei (lantokian, 
kirol-klubean, komunitatean…). Horretarako, erabili #DoOneThing etiketa.

Jarraitu kanpainan konektatuta Facebook-en eta aurkitu zer egin behar den bitarteko sozialetako “Do One Thing 
for Diversity and Inclusion” lehiaketan parte hartzeko.
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Elkarbanatu “zeure keinua” kanpainaren orrian Facebook-en
facebook.com/DoOneThingforDiversityandInclusion

Kanpainarekin bat egin nahi al duzu? 
Aukera bat baino gehiago duzu kanpainarekin bat egiteko. Hona hemen:

Hona hemen zenbait proposamen:

Aniztasuna eta Gizarteratzea Elkarrizketaren eta Garapenaren Aldeko 
Kultura Aniztasunaren Munduko Eguna Maiatzak 21


