
 Kdo je bila ciljna skupina? 
Državljani, stari od 25 do 40 let, pri čemer so bili v središču po-
zornosti mladi odrasli v urbanih okoljih in družine z malimi otroki.

 Kaj je učinkovita poraba virov? 
Učinkovita poraba virov pomeni, da se z manjšo porabo doseže 
več, kar vključuje trajnostno rabo omejenih virov in čim večje 
zmanjšanje našega vpliva na okolje. Naša prihodnost je odvisna 
od porabe virov, kot so voda, zrak, kovine, minerali, gozdovi, 
zemljišča, hrana in biotsko raznovrstni sistemi. Ti viri so zelo 
pomembni za blaginjo in napredek, vendar jih porabljamo hitreje, 
kot se lahko obnavljajo.

Kot posamezniki in kot družba moramo spremeniti način porabe 
teh virov. Tako se lahko mi – in naši otroci – veselimo visoke 
kakovosti življenja, živahnega gospodarstva in zdravega okolja 
v prihodnosti.

 Časovni pregled kampanje  
 Prebujena generacija 
Kampanja se je začela oktobra 2011 z večjezičnim spletiščem, 
stranjo v Facebooku, viralnim videoposnetkom in oglaševalskimi 
dejavnostmi. Pri vseh teh dejavnostih so bili vključeni Rutinski 
Robi, Debelušni David in Impulzivna Ingrid – nakupovalne vrečke, 
ki so predstavljale pogoste potrošniške odločitve.

Leta 2012 je bila kampanja osredotočena na porabo vode. Skupaj 
z vsebino in videoposnetkom za spodbujanje trajnostne rabe vode 
je bil predstavljen nov lik – Vodni obsedenec Valter. Vzpostavljeno 
je bilo tudi novo spletišče s tematiko skrite porabe vode, poveza-
no s potrošniškimi izdelki za vsakodnevno uporabo.

V prvih mesecih leta 2014 se je začela nova faza, v kateri je 
bilo v središču pozornosti boljše ravnanje z odpadki, ki je eden 
od ključnih elementov za doseganje ciljev zelenega gospodar-
stva. Predstavljen je bil tudi nov lik Samo Smetoljub, ki je spo-
ročal, da so „odpadki, ki se jim ni mogoče izogniti, dragocen vir“.

Rezultati kampanje so bili jasni. Spletišča kampanje je obiskalo več 
kot 1 milijon ljudi, videoposnetki so bili predvajani skoraj 10-mili-
jonkrat, skupnost v Facebooku je imela skoraj 140 000 sledilcev, 
služba za odnose z javnostmi pa je poskrbela za objavo več kot 
2 000 člankov o kampanji.

 Podporniki kampanje 
Kampanjo je podprlo več kot 130 javnih in zasebnih organizacij, 
ki so na svoj način širile sporočila o učinkoviti porabi virov in 
odpadkih.

Prebujena generacija je bila kampanja za večjo ozaveščenost o učinkoviti porabi virov. Namenjena je bila splošni javnosti 
in je prikazovala, kaj lahko storimo v vsakdanjem življenju, da zmanjšamo količino odpadkov in pametneje uporabljamo 
naravne vire, kot so voda, energija, les in kovine. Kampanja Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje se je 
začela leta 2011. Njen cilj je bil spodbujanje Evrope z zelenim (ali „krožnim“) gospodarstvom, ki je bolj učinkovita v smislu 
porabe virov. Kampanja je spodbujala ljudi, da razmislijo o svojih potrošniških navadah in njihovih posledicah za okolje, 
naravne vire, kakovost življenja, zdravje in dobro počutje.

Kampanja
Prebujena generacija
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