Értesüljön a Fejlesztés Európai Éve
legfrissebb magyarországi híreiről !

EYD2015 Hírlevél - június, július

A Fejlesztés Európai Évének (European Year for Development EYD)
legfőbb célja, hogy az európai polgárok jobban megismerjék a tagállamok és
az EU
tevékenységét a
világban létező szegénység és globális
egyenlőtlenségek csökkentése, a stabilitás, a béke és a fenntartható fejlődés,
valamint a demokrácia, az emberi jogok és a jogbiztonság előmozdítása terén.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium - mint a magyar nemzetközi fejlesztési
együttműködési politikáért felelős szaktárca – pályázatot írt ki civil
szervezetek részére olyan programok megvalósítására, amelyek segítik
a magyar polgárokat abban, hogy jobban megismerjék, megértsék és
magukénak érezzék a nemzetközi fejlesztési együttműködést.
Hírlevelünkben az Év júniusi-júliusi programjairól
tavaszi rendezvényeinkről, írásainkról számolunk be.

és

legnépszerűbb

Az EYD minden hónapban más témát dolgoz fel.
Június témája: Fenntartható, környezetkímélő növekedés,
tisztességes megélhetést nyújtó munkahelyek, megbízható
vállalkozások
Július témája: Gyermekek, ifjúság
Az EYD céljairól készült kisfilm itt tekinthető meg!

Események
Fotókiállítás- Richárd testvér munkája
Kongóban
HAND Szövetség
Budapest, Mai Manó Ház 2015 június, július
A Cataracta című kiállításon Hajdú D. András fotóriporter
fényképein keresztül ismerkedhetünk meg Richárd testvér, a
Kongói Demokratikus Köztársaságban dolgozó magyar
szemorvos, munkájával és tevékenységével. Dr. Hardi
Richárd szemorvos húsz éve él Afrika szívében és gyógyítja a
térségre különösképpen jellemző szürkehályogot. További információk Richárd
testvér munkájáról honlapunkon olvashatók.

„A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk”
Országos Rajzpályázat Diákoknak
Külgazdasági és Külügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia , 2015

Vajon mit gondol egy nyolc éves kisfiú, ha mesélünk neki
a klímaváltozásról és a légszennyezésről? Milyenek
gyerekszemmel a globális kihívások? És főleg, mit
tehetünk mi?
2015 júniusában meghirdetésre kerül a Fejlesztés európai
éve keretében a Visegrádi Négyekkel együttműködésben
megvalósuló országos rajzpályázat, melyekre általános iskolások alkotásait várjuk
három, az Évhez kapcsolódó témában 2015. október 1-ig. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre október közepén kerül sor, ahol a díjazott hazai, szlovák, cseh
és lengyel pályázatokból álló közös kiállítást is megnyitjuk, amely ezt követően
országos körútra indul. További információkért kérjük keresse fel honlapunkat.

Bloggereknek is nyitott pályázat: Lorenzo
Natali-médiadíj a legjobb EYD cikk írójának
Europeaid
Brüsszel, 2015 június
A fejlesztés európai éve jegyében kerül idén meghirdetésre a Lorenzo Natali-médiadíj
pályázat. Az 5000 euró fődíjazású pályázat mottója: „Jövőnk a jelenben íródik”, így
kiváló lehetőség a nemzetközi fejlesztési témákkal és a szegénység felszámolásával
foglalkozó hivatásos és szabadúszó újságírók számára. Idén első alkalommal
vehetnek részt szabadúszó újságírók is a pályázatban, így többek között bloggerek is.
A díjról és a jelentkezési feltételekről itt olvashat bővebben. Jelentkezési
határidő: 2015. augusztus 31.

“Volun-turizmus” , improvizáció, interakció,
slam - EYD programok a Művészetek Völgye
fesztiválon
Afrikáért Alapítvány, HAND Szövetség
Művészetek Völgye, Kapolcs, 2015 július 28, 16:00, július

Július 28-án a „Volun-turizmus” (Voluntourism) program
keretében az Afrikáért Alapítvány önkéntesei megosztják
tapasztalataikat kinti életükről, a kongói és tanzániai
általános iskolások mindennapjairól, valamint bemutatják a
hazai fiatalok számára nyitva álló önkéntesség lehetőségeit.
A programról részletes információ itt. Július 31-én egy
improvizációs délutánnal készülünk. Itt a Momentán
Társulat segítségével és Al Ghaoui Hesna külpolitikai
újságíró, EYD jószolgálati nagykövet történeteivel, a
közönséggel együtt játszva beszélünk a nemzetközi fejlesztésről. A program során
többféle művészeti módszerrel - a éneklés, zenélés, vers írás, rapszövegalkotáson
át egészen a színpadi improvizációig – kezdeményezzünk beszélgetést korunk
legnagyobb globális kihívásairól.A nap folyamán a látogatók afrikai gyerekek
játékaival, fairtade termékekkel, ismeretterjesztő fejlesztési játékokkal is
találkozhatnak a civil szervezetek munkatársai segítségével.

„Híd az árvák között”
TAITA Alapítvány
Pilisi Nevelőotthon, Magyarország, St. Joseph árvaház, Kenya

A Taita Alapítvány önkéntesei a Pilisi Nevelőotthon és a
kenyai St. Joseph árvaház lakóinak segítenek a
kapcsolatteremtésben, az állami gondozott gyerekek
egymásnak leveleket, fényképeket, rajzokat és kisfilmeket
küldhetnek. A program célja a globális nevelés, az
„érzékenyítés”,
a
hasonló
sorsú
fiatalok
együttműködésének elősegítés illetve a közös célok kidolgozása és együttes
megvalósítása. A program júliusban indul.

LEZÁRULT JÚNIUSI ESEMÉNYEK
KLÍMA / REGGELI –műhelymunka 9. és 10.
osztályos diákoknak
HAND Szövetség, Artemisszió

Budapest, Európa Pont, 2015, június

Az ételeknek, amik az asztalunkra kerülnek,
történetük
van.
Vizsgáljuk
meg
őket
közelebbről! Mit tanulhatunk az igazságosságról
és a fenntarthatóságról egy reggeliző asztalnál?
A Klíma / reggeli során a diákok és a trénerek
tényleg leülnek reggelizni. A különböző ételek
és italok fogyasztása során megnézik, mi a
különbség a termékek között, honnan jönnek, milyen utat járnak be, és termelésük
és/vagy fogyasztásuk milyen következményekkel jár nálunk vagy egy távoli
földrészen. Vajon milyen hatással van mindez a klímaváltozásra, a bolygónkra, ránk?

Válogatás a legnépszerűbb tavaszi
eseményeinkből
NŐK A HARMADIK VILÁGBAN
Európa Pont
Budapest, 2015 április
Közel 660-an jelezték vissza részvételüket azon a
teltházas rendezvényen, amelyen Al Ghaoui Hesna az
Év magyarországi nagykövetének moderálásával, a
fejlődő világot megjárt,
ott értékes és izgalmas
tapasztalatokat
szerző
magyar
hölgyek
osztották
meg
személyes élményeiket és
gondolataikat a
harmadik világban élő nők helyzetét, kilátásait és
változtatás lehetséges eszközeit illetően.

Vendégeink voltak: Sasvári Adél, aki projektmenedzserként dolgozik többféle
nemzetközi civil szervezetnél, az esetei közt kényszerített házasság, kiskorúak
prostituálódása is van, és ha ez nem volna elég, munkáját a környéken működő
rebelcsoportok is nehezítik; Somos Krishnan Anna, aki a mikrohitelezés elismert
szakembere hét évig vezetett Indiában egy szervezetet, amely nőknek és női
önsegélyező csoportoknak nyújt mikrohiteleket; Lángh Júlia, a Közel Afrikához
címet viselő könyv írója, melyben a nigeri bozótfaluban töltött egy éves óvónői
tapasztalatait örökített meg és tárta a szélesebb olvasóközönség elé.

’99 lépés 1 egyenlőbb világért’ –Facebook oldal
HAND Szövetség
Budapest, 2015 május
A “99 lépés egy jobb világért” Facebook oldalt a

HAND

Szövetség hozta létre, annak érdekében, hogy egyszerű és
egyértelmű
akinek nem

javaslatokat nyújtsanak
mindegy,

hogy

a

mindenki számára,

világ

hogyan

változik

körülötte és szeretne többet tudni a globális problémák
okairól és következményeiről. Bővebben

En Svet – szlovén zenészek közös dallal
csatlakoznak az EYD zenész jószolgálati
nagyköveteihez
Nemzetközi Fejlesztési Főigazgatóság, Külügyminisztérium, Szlovénia,
Belgium, Magyarország
Ljubljana, Brüsszel, Budapest
A Slove'n'aid, 16, a legkülönbözőbb zenei műfajt
képviselő,
ismert
szlovén
zenészből
álló supergroup közös Egy Világ (En Svet szlovénül)
dal
felvételével
támogatja
a
nemzetközi
fejlesztési
együttműködést
és
humanitárius segítségnyújtást. Sena Dagadu, az
Irie Maffia énekesnője mellett, az EYD zenész jószolgálati nagykövetei között
szerepel Alpha Blondy ( „the Bob Marley of Africa” ) is, aki fellépett Belgium első
EYD rendezvényén, amelyet a Bozar művészetek palotában Mathilde belga királyné
nyitott meg. A szlovén EYD dal pedig itt hallgatható meg.

8 magyar középiskola diákjai vettek részt Ban
Ki-moon fiataloknak szóló brüsszeli beszédének
vitájában
Külgazdasági és Külügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, 2015 május
Az

ENSZ

főtitkára

a

Fejlesztés

Európa

Évének

keretében május 27-én Brüsszelben tartott beszédében
a fiatalokat szólította meg és emelte ki központi
szerepüket

a

nemzetközi

együttműködésben.

A

fejlesztésben
tagországok

és
közül

Magyarországról 8 középiskola diákjai nézhették élőben
a beszéd közvetítését és tehették fel utána kérdéseiket
Twitteren.

A

fővárosi

és

vidéki

iskolák

tanulói

egyaránt

fejleszthették

a

nyelvtudásukat és bővíthették ismereteiket a nemzetközi fejlesztés témakörében. A
program sikerességét, az iskolák pozitív visszajelzései is igazolják.

A hónap bejegyzései, cikkei
166 millió gyermekmunkás dolgozik ma a
világon, közülük is egymillióan
bányákban (Bördös Éva,Hajdu Klára)
168
millió
gyermek
dolgozik
ma
gyermekmunkásként, nem ritkán napi nyolc óránál
is többet - áll a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(ILO) minap megjelent jelentésében. Közülük is
még mindig egy millióan dolgoznak bányákban. A
teljes bejegyzés itt olvasható.

