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Siječanj






1. siječnja - Svjetski dan obitelji
1. siječnja - Svjetski dan mira - pismom pape Pavla VI., od 1968.
26. siječnja - Međunarodni dan carine
27. siječnja - Međunarodni dan sjećanja na Holokaust UN od 2006. [1]
28. siječnja - Dan zaštite podataka - Vijeće Europe

Veljača







2. veljače - Međunarodni dan zaštite močvara
4. veljače - Svjetski dan borbe protiv raka SZO
11. veljače - Svjetski dan bolesnika - inicijativom pape Ivana Pavla II.
12. veljače - Darwinov dan
20. veljače - Svjetski dan socijalne pravde UN od 2009. [2]
21. veljače - Međunarodni dan materinskog jezika UN od 2000. [3]

Ožujak










8. ožujka - Međunarodni dan žena UN
8. ožujka - Svjetski dan bubrega
21. ožujka - Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije UN od
[4]
1967.
21. ožujka - Svjetski dan poezije UNESCO
22. ožujka - Svjetski dan voda UN od 1993. [5]
23. ožujka - Svjetski dan meteorologije WMO
24. ožujka - Svjetski dan tuberkoloze SZO
25. ožujka - Međunarodni dan sjećanja na žrtve ropstva i prekooceanskoga
odvođenja robova UN od 2008. [6]
27. ožujka - Svjetski dan kazališta

Travanj








2. travnja - Svjetski dan svjesnosti o autizmu UN [7]
4. travnja - Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u
protuminskom djelovanju UN od 2006. [8]
7. travnja - Svjetski dan zdravlja SZO
8. travnja - Svjetski dan Roma
22. travnja - Dan planeta Zemlje ili Međunarodni dan majke Zemlje UN od
2010. [9]
23. travnja - Svjetski dan knjige i autorskih prava UNESCO od 1996.
25. travnja - Svjetski dan malarije SZO





26. travnja - Svjetski dan intelektualnog vlasništva - WIPO
28. travnja - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 29. travnja - Svjetski dan plesa

ILO

Svibanj




3. svibnja - Svjetski dan slobode tiska UN
4. svibnja - Svjetski dan vatrogasaca
8. i 9. svibnja - Dani sjećanja na poginule tijekom Drugog svjetskog rata -

UN

[10]











9. i 10. svibnja - Svjetski dan ptica selica UN
12. svibnja - Svjetski dan medicinskih sestara
15. svibnja - Međunarodni dan obitelji UN od 1994. [11]
17. svibnja - Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva UN
od 2006.
21. svibnja - Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj UN od
2003. [12]
22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti UN od 1993., ali je
datum do 2001. bio 29. prosinca [13]
25. svibnja - Dan Afrike
29. svibnja - Međunarodni dan mirotvoraca UN-a UN od 2003. [14]
31. svibnja - Svjetski dan nepušenja SZO od 1989.

Lipanj











4. lipnja - Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije UN od 1983. [15]
[16]
5. lipnja - Svjetski dan okoliša UN od 1973.
8. lipnja - Svjetski dan oceana UN od 2009.
12. lipnja - Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada ILO
14. lipnja - Svjetski dan darivatelja krvi SZO [17]
17. lipnja - Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja i suše UN [18]
20. lipnja - Svjetski dan izbjeglica UN [19]
23. lipnja - Dan javne službe Ujedinjenih naroda UN [20]
26. lipnja - Međunarodni dan protiv zlouporabe droga i nedozvoljenog korištenja
opojnih tvari UN [21]
26. lipnja - Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja UN [22]

Srpanj





2. srpnja - Međunarodni dan sportskih novinara (obilježava se od 1995. godine,
kao spomen na 1924. kada je na ovaj dan osnovan AIPS, Međunarodna udruga
sportskih novinara).[23]
prva subota - Međunarodni dan suradnje UN od 1993. [24]
11. srpnja - Svjetski dan stanovništva - UNDP

Kolovoz




9. kolovoza - Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta UN od 1995. [25]
[26]
12. kolovoza - Međunarodni dan mladeži UN od 2000.
23. kolovoza - Međunarodni dan sjećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje UNESCO od 1992.

Rujan












8. rujna - Međunarodni dan pismenosti UNESCO
10. rujna - Svjetski dan prevencije samoubojstava SZO
15. rujna - Međunarodni dan demokracije UN od 2008. [27]
16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja UN [28]
21. rujna - Međunarodni dan mira UN od 1982., ali je datum do 2001. bio
treći utorak u mjesecu [29]
22. rujna - Europski dan bez automobila - Europska komisija
26. rujna - Europski dan jezika - Vijeće Europe
27. rujna - Svjetski dan turizma - WTO
28. rujna - Svjetski dan bjesnoće SZO
28. rujna - Svjetski dan srca SZO
dan u posljednjem tjednu - odabire država - Svjetski dan pomorstva UN

Listopad


















prvi ponedjeljak - Svjetski dan habitata UN od 1986. [30]
druga srijeda - Međunarodni dan smanjenja prirodnih katastrofa UN od
1990. [31]
drugi četvrtak - Svjetski dan vida SZO
1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba UN od 1991. [32]
[33]
2. listopada - Međunarodni dan nenasilja
4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja
5. listopada - Svjetski dan učitelja UNESCO
9. listopada - Svjetski dan pošte UN od 1969.
10. listopada - Svjetski dan duševnog zdravlja
SZO
15. listopada - Međunarodni dan žena na selu
UN [34]
16. listopada - Svjetski dan hrane UN od 1981. [35]
17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva UN od 1993. [36]
[37]
24. listopada - Dan Ujedinjenih naroda UN od 1948.
24. listopada - Svjetski dan informiranja o pitanjima razvoja UN od 1973. [38]
27. listopada - Svjetski dan audiovizualne baštine UNESCO
28. listopada - Svjetski dan animiranog filma - International Animated Film
Association
31. listopada - Svjetski dan štednje

Studeni







treći četvrtak - Svjetski dan filozofije UNESCO
6. studenog - Međunarodni dan prevencije izrabljivanja okoliša u vrijeme rata ili
oružanog sukoba UN od 2002. [39]
10. studenog - Svjetski dan znanosti za mir i razvoj UNESCO
14. studenog - Svjetski dan dijabetesa SZO od 2007. [40]
16. studenog - Međunarodni dan tolerancije UNESCO od 1996. [41]
16. studenog - Svjetski dan sjećanja na žrtve trgovine ljudima UN od 2006.
[42]









19. studenog - Svjetski dan kronične opstruktivne plućne bolesti SZO
20. studenog - Svjetski dan djece UN od 1955.
20. studenog - Dan industrijalizacije Afrike UN od 1990. [43]
21. studenog - Svjetski dan televizije UN od 1997. [44]
25. studenog - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama UN od
[45]
2000.
29. studenog - Međunarodni dan solidarnosti s palestinskim narodom UN od
[46]
1978.
posljednja subota - Međunarodni dan bez kupnje

Prosinac












1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a SZO
2. prosinca - Međunarodni dan ukidanja ropstva UN
3. prosinca - Međunarodni dan osoba s invaliditetom SZO od 1992. [47]
5. prosinca - Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni
napredak UN od 1986. [48]
7. prosinca - Međunarodni dan civilnog zrakoplovstva UN od 1997. [49]
9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije UN od 2003. [50]
10. prosinca - Dan ljudskih prava UN od 1950. [51]
11. prosinca - Međunarodni dan planina UN od 2003. [52]
18. prosinca - Međunarodni dan migranata UN od 2001. [53]
19. prosinca - Dan suradnje zamalja u razvoju UN od 2004. [54]
20. prosinca - Međunarodni dan solidarnosti UN od 2006. [55]

