
RAN pokreće Natječaj za dizajn 
Europskog dana sjećanja 

Pozivaju se mladi iz cijele Europske unije da se prijave na Dan 
sjećanja 2021 

Natječaj za dizajn 
Studenti iz cijele EU imaju priliku pokazati svoje talente na natječaju za dizajn Europskog dana 
sjećanja na žrtve terorizma. Pobjednički dizajn će se koristiti u promociji sljedećeg Dana sjećanja 
11. ožujka 2022. 

Svrha natječaja je u učionici otvoriti razgovor o terorizmu i njegovom utjecaju na pojedince i 
zajednice. U tu svrhu, RAN kontaktira škole i učitelje s informacijama o natjecanju, Danu sjećanja 
i Radnoj skupini za žrtve/preživjele terorizma. 

O Danu sjećanja 
U organizaciji RAN Radne skupine za žrtve/preživjele terorizma, Dan sjećanja održava se svake 
godine 11. ožujka, na dan napada u Madridu 2004. godine. 

Sveukupni cilj ovog Dana sjećanja je odati počast svim europskim žrtvama/preživjelima 
terorizma, nedavnih i starijih napada,bez obzira na ekstremističku ideologiju koja je nadahnula 
napad. 

Svakog 11. ožujka, Europa pokazuje solidarnost sa žrtvama/preživjelima terorizma, kao i 
jedinstvo i otpornost protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Dan sjećanja organizira RAN radna 
skupina za žrtve/preživjele terorizma (prethodno Sjećanje na žrtve terorizma) zajedno s 
Europskom komisijom. 

Cilj natječaja 
Cilj natječaja za dizajn je trostruki. Prvi je cilj praktičan: Dan sjećanja treba imati prepoznatljiv 
identitet. Drugo, natječaj treba otvoriti razgovor o (žrtvama i preživjelima) terorizmu i kroz to 
podići svijest učenika i nastavnika škola koje sudjeluju. Treći se cilj podudara s glavnim ciljem 
svih aktivnosti RAN-a, a to je sprječavanje radikalizacije. 

Kriteriji za sudjelovanje 
Pozivaju se nastavnici i studenti iz cijele EU na sudjelovanje. Na natječaj se mogu prijaviti grupe, 
poput razreda ili škola, koje uključuju mlade između 15 i 18 godina. Pojedinačne prijave neće biti 
uključene u natječaj. RAN je pripremio informativni paket za podršku učitelja u informiranju 
učenika o natjecanju i raspravljanju o pitanjima o radikalizaciji i terorizmu. 

Kriteriji za dodjelu 
Dizajn treba biti reprezentativan za sve žrtve/preživjele terorističkih napada. Budući da Dan 
sjećanja mijenja teme, ključne teme koje trebaju biti prikazane kroz dizajn uključuju „žrtve“, 
„preživjele“ i „Europu“. Riječi vodilje su „zajedno“, „osnaživanje i podrška žrtvama“ i 
„komemoracija“. 

Dizajn ne smije vrijeđati žrtve niti prikazivati nasilje. 



Dizajni mogu biti digitalni ili na papiru (ne veći od DIN A4). Mogu se generirati računalom, slikati 
ili crtati. 

Pobjednički dizajn će odabrati žiri čiji su članovi RAN žrtve/preživjeli terorizma i čelnici Radne 
skupine za mlade i obrazovanje, kao i predstavnici Glavne uprave Europske komisije za 
migracije i unutarnje poslove. 

Izabran će biti dizajn koji će promovirati Dan sjećanja 2022. Drugoplasirani će biti predstavljeni 
tijekom izložbe i na društvenim medijima. 

Zainteresirani za sudjelovanje? 
▪ Svi dizajni se dostavljaju e-poštom najkasnije do 30. studenog 2021. 

▪ Pobjednički logotip službeno će biti objavljen 11. ožujka 2022. (Europski dan sjećanja na 
žrtve terorizma). RAN će kontaktirati pobjednika. 

▪ Napominjemo da je natječaj otvoren samo za grupne prijave (poput škola ili razreda). 
Prijedlozi grupa koje sudjeluju trebaju navesti odgovornu kontaktnu točku (učitelj ili tutor). 

Imate pitanja? 
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s natječajem, kontaktirajte članove RAN-a Nico 
Schernbeck i Fenna Canters. 

Popratne informacije 
Kliknite ovdje da biste preuzeli našu brošuru o Natječaju za dizajn. Također, pogledajte naš 

poseban vodič za učitelje s materijalima za radionice i ciljevima lekcije. 

RAN je također izradio seriju radova koji istražuju ulogu žrtava/preživjelih terorizma u 
sprečavanju nasilnog ekstremizma. Radovi se bave pitanjima kao što su mogući utjecaj 
svjedočenja žrtava/preživjelih na učionicu i uloga koju mogu igrati u jačanju socijalne kohezije u 
zajednicama i među zajednicama nakon razdoblja nasilja. 

Pročitajte više o ulozi žrtava/preživjelih u sprječavanju radikalizacije. Kako biste pretražili više 
radova, idite na stranicu Publikacije na web lokaciji RAN. 

  

Pogledajte također:  
Radna skupina za žrtve terorizma (RAN VoT) 

  

Preuzimanja:  

Brošura o natječaju za dizajn (samo na engleskom) 

Poseban vodič za nastavnike (samo na engleskom) 
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