
 
Takács Szabolcs beszéde a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés – Küzdelem a 

szegénység ellen című kiállítás megnyitóján 
 

A szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából a Külügyminisztérium és a 
helyszínt adó Budapesti Corvinus Egyetem támogatásával nyílt fotókiállítás Nemzetközi 
fejlesztési együttműködés – küzdelem a szegénység ellen címmel. A kiállítást, amely a 
hazai civil szervezetek és önkéntesek e téren kifejtett munkáját mutatja be, a 
Külügyminisztérium részéről Takács Szabolcs globális ügyekért felelős helyettes 
államtitkár, a Corvinus Egyetem nevében pedig Rostoványi Zsolt rektor nyitotta meg. 

 
„Üdvözlöm kedves vendégeinket és a média képviselőit! Engedjék meg, hogy először is 
köszönet mondjak a Budapest Corvinus Egyetemnek azért, hogy társrendezőként otthont adott 
a kiállításnak, valamint a kiállító szervezeteknek és aktivistáiknak a felajánlott képekért. A 
Külügyminisztérium célja a fotókiállítás megrendezésével az volt, hogy október 17-éhez, a 
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapjához és október 24-éhez, az ENSZ Világnapjához 
kapcsolódva a közvélemény figyelmét felhívjuk a világban még mindig sok helyen jelen lévő 
mélyszegénység elleni küzdelem fontosságára, a fejlődő világ legégetőbb problémáira.  
A kiállított fotókat tizennégy magyar civil szervezet munkatársai és önkéntesei készítették a 
fejlődő világban végrehajtott fejlesztési vagy humanitárius segítségnyújtási projektjeikről. 
Örülünk, hogy egyre több magyar szervezet veszi ki a részét ebből a nagyon fontos 
tevékenységből és egyre több felkészült szakemberrel rendelkeznek. 
Hálásak vagyunk, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen rendezhetjük meg ezt a kiállítást, 
úgy gondoljuk ugyanis, hogy a jövő üzletembereinek, nemzetközi kapcsolatokkal és 
gazdálkodással foglalkozó szakembereinek ismerniük kell a fejlődő világ legégetőbb 
problémáit, amelyek a fejlett országokban élők mindennapjait is. 
A világnap jelentősége, hogy ráirányítja a figyelmet a mélyszegénységben élők gondjaira. A 
nemzetközi erőfeszítéseknek köszönhetően a napi 1,25 USD-ből élők aránya az elmúlt 20 
évben jelentősen csökkent ugyan, de még így is kb. 1,5 milliárd ember él mélyszegénységben 
a világon. 
A világ legégetőbb problémáinak orvoslásához a maga szerény eszközeivel a fejlett országok 
közé tartozó Magyarország is hozzájárul. Elsősorban nemzetközi szervezeteken keresztül, de 
kétoldalú keretben is nyújtunk segítséget a fejlődő világ felzárkózásához. Együttműködésünk 
kiemelt területe a fenntartható vízgazdálkodás, a tiszta ivóvízhez és az alapvető higiénés 
viszonyokhoz való hozzáférés elősegítése, az egészségügyi ellátás, a szociális viszonyok javítása, 
a humán erőforrások erősítése oktatás és képzés révén. 
Örülünk, ha a fiatalok érdeklődést tanúsítanak ez iránt a tevékenység iránt; kérdéseikkel 
forduljanak bátran a Külügyminisztérium illetékes szervezeti egységéhez, illetve az érintett 
civil szervezetek jelen lévő képviselőihez.” 
 
 


