„NEFE NEKED”
2015-ben, a Fejlesztés Európai Évében a HAND Szövetség kampánya:

Magyar civilek a globális szegénység ellen
Célunk minél jobban bevonni az uniós polgárokat a világról, az emberi méltóságról és a közös
jövőnkről szóló társadalmi vitába, és hogy növeljük a NEFÉ-re, a nemzetközi fejlesztési
együttműködésre irányuló politikai figyelmet és a társadalmi támogatottságot.
Ahogy az EU írja: “Az adományozó és a kedvezményezett közötti hagyományos
fejlesztéspolitika
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felelősségvállalásra és a közös érdekekre épülő fejlesztési tevékenység lépett. Nem csak a
méltányosság indokolja, hogy világszerte segítsünk a fejlődő országoknak a társadalmi béke
és jólét megteremtésében. A fejlesztési támogatásnak köszönhetően biztonságosabbá válik a
világ, ahol élünk, és új gazdasági és kereskedelmi lehetőségek nyílnak meg Európa előtt…
…Az EU lakosai látni fogják, hogy adóbefizetéseiket a lehető leghatékonyabban használjuk fel
arra, hogy világszerte segítsünk azoknak az embertársainknak, akik rajtuk kívül álló okokból
szegénységben élnek. A támogatás azt hivatott elősegíteni, hogy ezek az emberek – és
családtagjaik, közösségeik – képessé váljanak gondoskodni saját megélhetésükről.”

Magyar civilek a Fejlesztés Európai Évében
Felmérések azt mutatják, hogy sokan nem is gondolják, hogy Magyarországnak feladata lenne
másokat segíteni, mivel még maga is segítségre szorul. A fiatalok kifejezetten alulinformáltak
a globális problémákról, nem tudják, hogy hogyan tudnának szerepet vállalni ezek
csökkentésében. Ismeret-hiány tapasztalható a döntéshozók körében is, ezért a

HAND Szövetség 2015-ben kiemelten felhívja a figyelmet a NEFE partnerországokra
és a civil, valamint a hivatalos magyar nemzetközi fejlesztési tevékenységre.

Az eseményt támogatja az Európai Unió és
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma.

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

hand.org.hu és https://europa.eu/eyd2015/hu

„NEFE NEKED”
Programunk egy egész éven átívelő, egységes megjele nésű kampány,
főleg budapesti és pár vidéki, átlagosan havi három eseménnyel.
Lesz kerekasztal beszélgetés-sorozat, több kiállítás, több filmvetítés és
konferenciák, képzések is.
A HAND Szövetség és partnerei az Európai Bizottság által meghatározott
12 tematikus hónapra építve is dolgoznak idén, ezek:














Európa a világban – január
Oktatás – február
Lányok, asszonyok – március
Egészség – április
Béke és biztonság – május
Fenntartható, környezetkímélő növekedés, tisztességes
megélhetést nyújtó munkahelyek, megbízható
vállalkozások – június
Gyermekek és fiatalok – július
Humanitári us segítségnyújtás – augusztus
Demográfia és migráció – szeptember
Élelmezésbiztonság – október
Fenntartható fejlődés és éghajlat-politika – november
Emberi jogok és kormányzás – december

A megvalósításban a HAND iroda munkatársai és az egyes hónapokért
felelve a Szövetség tagszervezetei vesznek részt:
ADRA Alapítvány
Afrikáért Alapítvány
Afrikai-Magyar Egyesület
Anthropolis Egyesület
Artemisszió Alapítvány,
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
Magyar Természetvédők Szövetsége
Mahatma Gandhi Egyesület
Védegylet Egyesület
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