Augustus

Januari

herdenkingsdag voor
27	Internationale
de slachtoffers van de Holocaust

11

	Internationale dag van vrouwen en
meisjes in de wetenschap

voor sociale
20	Werelddag
rechtvaardigheid

27	Internationale dag van de ijsbeer
28	Zeldzame ziektendag

dag van de
09	Internationale
inheemse volken in de wereld

12	Internationale dag van de jeugd
dag van de
19	Internationale
humanitaire hulp

afschaffing ervan

dag tegen
29	Internationale
kernproeven
dag voor de slacht
30	Internationale
offers van gedwongen verdwijningen

September

Februari

04	Werelddag tegen kanker
11	Warmetruiendag
07-12	Week van de circulaire economie

07	Internationale
transgenderrechtendag

dag ter herinnering
23	Internationale
aan de slavenhandel en de

dag van de
30	Internationale
verwaarloosde tropische ziekten

05	Internationale dag van de liefdadigheid
dag van schone lucht
07	Internationale
voor een blauwe hemel

08	Wereldalfabetiseringsdag
10	Werelddag voor de zelfmoordpreventie
dag van de Zuid12	Internationale
Zuidsamenwerking

Maart

15	Internationale dag van de democratie
01	Antidiscriminatiedag

dag voor het behoud
16	Internationale
van de ozonlaag

van de wilde dieren en
03	Werelddag
planten

21	Internationale dag van de vrede
25	SDG Action Day

08	Internationale vrouwendag
11-12	NL Doet

dag voor de totale
26	Internationale
vernietiging van kernwapens

dag voor
15	Internationale
maatschappelijk werk

dag van bewustzijn
29	Internationale
rond voedselverspilling en afval

April

21	Internationale dag van de bossen
22	Wereldwaterdag
02	Wereldautismedag
06

Oktober

dag voor de
21	Internationale
uitbanning van rassendiscriminatie

21

	Werelddag van de creativiteit en
innovatie

22

	Internationale dag van Moeder
Aarde

dag voor het
13	Internationale
beheersen van natuurrampen

16	Wereldvoedseldag
dag voor de strijd
17	Internationale
tegen armoede

20	Werelddag voor bijen
voor culturele diversiteit,
21	Werelddag
dialoog en ontwikkeling

24	Dag van de Verenigde Naties
31	Wereldstedendag

November

Mei

dag van het
16	Internationale
samenleven in vrede

03	Internationale plastic tas vrij dag
11	Wereldbevolkingsdag
van de vaardigheden van
15	Werelddag
jongeren

28	Wereld natuurbeschermingsdag
30	Werelddag tegen mensenhandel

voor vrede
10	Wereldwetenschapsdag
en ontwikkeling

ter herinnering van alle slacht
30	Dag
offers van chemische oorlogvoering

December

Juni

gewapende conflicten

dag van solidariteit
29	Internationale
met het Palestijnse volk

dag van onschuldige
04	Internationale
kinderen als slachtoffers van agressie

18	Dag van de duurzame gastronomie
20	Wereldvluchtelingendag

dag voor de preventie
06	Internationale
van aantasting van het milieu bij

dag voor de uitbanning
25	Internationale
van geweld tegen vrouwen

03	Wereldfietsdag

voor de strijd tegen
17	Werelddag
woestijnvorming en droogte

voor bewustwording
05	Werelddag
rond tsunami’s

14	Werelddiabetesdag
19	Wereldtoiletdag
20	Universele dag van het kind

22	Internationale dag voor biodiversiteit
31	Werelddag tegen tabak

05	Wereldmilieudag
07	Werelddag voor voedselveiligheid
08	Wereldoceanendag
12	Werelddag tegen kinderarbeid

04	Wereldhabitatdag
05	Wereldlerarendag
11	Internationale meisjesdag

dag van multi
24	Internationale
lateralisme en diplomatie voor vrede

03	Werelddag van de persvrijheid
04-05	Herdenkings- en Bevrijdingsdag

dag van
02	Internationale
geweldloosheid

voor geestelijke
10	Werelddag
gezondheid

	Internationale dag van de sport voor
ontwikkeling en vrede

07	Wereldgezondheidsdag

Juli
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04	Wereldbrailledag
16	Dag van de godsdienstvrijheid
16	Wereld religie dag
17	Blauwe Maandag
24	Internationale dag van het onderwijs

01	Wereldaidsdag
dag voor de
02	Internationale
afschaffing van de slavernij
dag voor mensen met
03	Internationale
een beperking

05	Wereldbodemdag
09	Internationale dag tegen corruptie
10	Dag van de rechten van de mens
11	Internationale dag van de bergen
dag voor
12	Internationale
gezondheidszorg voor iedereen

18	Internationale dag van migranten
dag voor menselijke
20	Internationale
solidariteit

