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The European Commission announced this morning the names of the 17 inspiring young people from
Euroopan
komissio julkisti tänään 15.–16.6. virtuaalisesti järjestettäville EU:n
around the world who will enrich the debates at the 2021 European Development Days (EDD) taking
kehitysyhteistyöpäiville
(EDD) osallistuvien 17 inspiroivan nuoren johtajan nimet. Nämä
place on 15 and 16 June in a digital format. These young leaders, aged between 21 and 26, have been
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asiantuntemuksensa perusteella.
They come from a wide range of countries:
He tulevat mitä erilaisimmista maista, kuten
Mongolia, Indonesia, Brazil, Chile, Zambia,
Mongolia, Indonesia, Brasilia, Chile, Sambia,
Liberia, Kenya, Nigeria, Honduras, Zimbabwe,
Liberia, Kenia, Nigeria, Honduras, Zimbabwe,
India, Lebanon and Vietnam. They will share their
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Sen tavoitteena on varmistaa, että myös nuorten näkökulmat ja kokemukset tulevat esille
Since 2015, the Young Leaders Programme has been aiming to ensure that young people have their say on the
paneelikeskusteluissa
valtionpäämiesten, ihmisoikeusaktivistien, yritysjohtajien, päättäjien, yrittäjien,
issues spotlighted each year. The Young Leaders will be able to share their views and experiences with heads of
tutkijoiden
ja kansainvälisten
järjestöjen
edustajien
kanssa.
State, human
rights activists, business
and industry
leaders,
policymakers, entrepreneurs, representatives from
non-governmental organisations and academics during the forum's high-level panels.
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said: Jutta Urpilainen sanoi:
Tulevaisuutemme rakentuu nuorten varaan, joten Euroopan unionille on tärkeää
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the European Commission wants to give a voice to them. We believe in their invaluable
kuuluviin. Euroopan komissio uskoo, että nuorilla on annettavanaan äärimmäisen
contribution to global development eﬀorts.
arvokas panos kansainväliseen kehitysyhteistyöhön.
The 2021 2021
EuropeanEU:n
Development
Days will focus on the international
strategic responsejato climate
Vuoden
kehitysyhteistyöpäivät
keskittyvätcommunity's
ilmastonmuutokseen
luonnon
change and to the protection of biodiversity: 'The Green deal for a sustainable future' is this year's topic. The
monimuotoisuuteen liittyviin strategisiin kansainvälisiin ratkaisuihin teemanaan Vihreän kehityksen
event will bring together key players from the whole world.
ohjelma kestävän tulevaisuuden puolesta. Kehityspäivät tuo yhteen keskeisiä toimijoita joka puolelta
maailmaa.
For more information see the website (eudevdays.eu)
and the hashtags
#EDD21
and #EDDyoungleaders.
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