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a nobel-békedíj kitüntetettjei
Csoportos feladatkártyák

I. csoport
Keressetek válaszokat a következő kérdésekre! Válaszaitokat írjátok fel a mellékelt jegyzetlap 
megfelelő rovataiba!

1. Melyik évben ítélték oda először a Nobel-békedíjat?
2. Ki kapta meg a kitüntetést? 
3. Mi volt a díj odaítélésének pontos indoka?  

II. csoport
Keressetek válaszokat a következő kérdésekre! Válaszaitokat írjátok fel a mellékelt jegyzetlap 
megfelelő rovataiba! 

1. Mi az UNICEF?
2. Melyik évben kapott Nobel-békedíjat?
3. Mi volt a díj odaítélésének pontos indoka?

III. csoport
A Nemzetközi Vöröskereszt három alkalommal is kapott Nobel-békedíjat. Derítsétek ki az ez-
zel kapcsolatos alábbi részleteket! Válaszaitokhoz három külön jegyzetlapot használjatok! 
 

1. Mely években kapott Nobel-békedíjat a Nemzetközi Vöröskereszt? 
2. Mikor milyen indokokkal kapta meg a díjat?

IV. csoport
Keressetek válaszokat a következő kérdésekre! Válaszaitokat írjátok fel a mellékelt jegyzetlap 
megfelelő rovataiba!

1. Melyik évben nyerte el a díjat Albert Schweitzer?
2. Ki volt Schweitzer? 
3. Mi volt a díj odaítélésének pontos indoka? 

V. csoport
Keressetek válaszokat a következő kérdésekre! Válaszaitokat írjátok fel a mellékelt jegyzetlap 
megfelelő rovataiba!

1. Melyik évben nyerte el a díjat Teréz anya?
2. Ki volt Teréz anya? 
3. Mi volt a díj odaítélésének pontos indoka? 
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a nobel-békedíj kitüntetettjei
Csoportos feladatkártyák

VI. csoport
Keressetek válaszokat a következő kérdésekre! Válaszaitokat írjátok fel a mellékelt jegyzetlap 
megfelelő rovataiba! 

1. Melyik évben nyerte el a díjat az Orvosok Határok Nélkül mozgalom?
2. Mikor és miért jött létre ez a szervezet?  
3. Mi volt a díj odaítélésének pontos indoka? 

VII. csoport
Keressetek válaszokat a következő kérdésekre! Válaszaitokat írjátok fel a mellékelt jegyzetlap 
megfelelő rovataiba!

1. Melyik évben nyerte el a díjat Martin Luther King?
2. Ki volt ő? 
3. Mi volt a díj odaítélésének pontos indoka? 

VIII. csoport
Keressetek válaszokat a következő kérdésekre! Válaszaitokat írjátok fel a mellékelt jegyzetlap 
megfelelő rovataiba! 

1. Melyik évben nyerte el a díjat az Amnesty International?
2. Mikor és milyen céllal jött létre ez a szervezet? 
3. Mi volt a díj odaítélésének pontos indoka? 

IX. csoport
Keressetek válaszokat a következő kérdésekre! Válaszaitokat írjátok fel a mellékelt jegyzetlap 
megfelelő rovataiba!

1. Melyik évben nyerte el a díjat Sirin Ebadi?
2. Ki volt ő? 
3. Mi volt a díj odaítélésének pontos indoka? 

X. csoport
Keressetek válaszokat a következő kérdésekre! Válaszaitokat írjátok fel a mellékelt jegyzetlap 
megfelelő rovataiba!

1. Melyik évben nyerte el a díjat Wangari Maathai?
2. Ki volt ő? 
3. Mi volt a díj odaítélésének pontos indoka? 
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a nobel-békedíj kitüntetettjei
Jegyzetlapok

Évszám A díjazott (neve, rövid bemutatása) A díjazás indoklása

Évszám A díjazott (neve, rövid bemutatása) A díjazás indoklása

Évszám A díjazott (neve, rövid bemutatása) A díjazás indoklása

Évszám A díjazott (neve, rövid bemutatása) A díjazás indoklása
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plakátkészítés
Feladatleírás

1.  Miután rátaláltatok egymásra, válasszatok magatok közül egy vezetőt, akinek az lesz a 
feladata, hogy mederben tartsa a közös munkát, és figyeljen rá, hogy mindenki egyfor-
ma mértékben vegyen részt benne. 

2.  Valamennyien olvassátok fel egymásnak az általatok húzott szöveget, hogy  a csoport 
egésze tisztában legyen valamennyi anyag tartalmával! 

3.  Ezután mindenki válasszon magának egy színes filctollat, amit a plakátkészítés során 
használni szeretne! 

4.  A kiválasztott színnel írjátok fel a kapott csomagolópapír aljára neveteket! Nem kell az 
egész nevet leírni, írhattok becenevet is, vagy a nevetek kezdőbetűit. A lényeg az, hogy 
tudjuk, kinek a gondolata vagy véleménye található majd a plakáton.

5.  Készítsetek közösen plakátot arra a csomagolópapírra, amit a csoport kapott! Figyelje-
tek a címre! Nézzétek meg a papíron található mondattöredékeket, szempontokat és 
kérdéseket!

6.  Gondoljátok át, hogy a nálatok lévő szövegek alapján hogyan egészíthetők ki a plakáton 
már megtalálható elemek!

7.  Figyeljetek az áttekinthetőségre is, mert amikor elkészültetek, a többiek is megnézik 
majd a munkátokat, és nekik úgy kell megérteniük a lényeget, hogy nem olvasták a 
nálatok lévő szövegeket!
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Hitel a szegényeknek
Feldolgozandó szövegek

A
„A tartós béke nem érhető el, ha a lakosság jelentős része nem kap lehetőséget arra, 
hogy kikeveredjen a szegénységből” „A Grameen Banknál, a hitelköltség effektív fegy-
ver a szegénység elleni küzdelemben, és katalizátorként szolgál a szociális és gazdasá-
gi körülményeiből való kitörésre azon szegények számára, akik a bankkörön kívül 
rekedtek, mivel nem hitelképesek. Ha a banki szolgáltatásokat elérhetővé tesszük a sze-
gények számára, akkor a kisemberek milliói, az ő milliónyi napi küzdelmeikkel egye-
temben, a legnagyobb kitörési csodává összegződhetnek.”

A
Az ötletet egy nincstelen, ám dolgos asszony sorsa adta. Muhammad Junusz 1974-ben 
a bangladesi Csittagongi Egyetem professzoraként vidéki tanulmányúton járt a diák-
jaival, amikor megismerkedett az akkor 21 éves Szufia Begummal, aki bambuszból font 
ülőkéket. Az alapanyag megvásárlásához zsámolyonként – akár heti 10 százalékos ka-
matra – 9 centnek megfelelő összeget vett kölcsön egy közvetítőtől, és a termék eladása 
után neki mindössze 2 centje maradt, a többi ment a hitelezőnek. A filléres pénzügyi 
függőség gyakorlatilag rabszolgává tette az asszonyt, mint ahogy falujában, a dél-ban-
gladesi Dzsorbában élő több társát is. Pedig, ha előnyösebb feltételek mellett juthattak 
volna pénzhez, képesek lettek volna kitörni a nyomorból. Mint kiderült, a településen 
43 embernek összesen 27 dollárra volt szüksége a pénzügyi függetlenség megterem-
téséhez. Junusz, aki az Egyesült Államokban szerzett tudományos fokozatot, a saját 
zsebéből adta kölcsön nekik ezt a pénzt, amelyet aztán apró, heti részletekben egy 
esztendő alatt az utolsó centig visszakapott.

A
Junusz folyamatosan küzd a nyomor felszámolása ellen, amihez – sok egyéb összetevő 
mellett – nélkülözhetetlen a szegények anyagi biztonságának megteremtése. Azért ala-
pította meg a Szegények bankját, mivel rájött, a hagyományos bankrendszer meggátolja 
a szegényt abban, hogy javítson helyzetén. Nem engedi, hogy részt vegyen a piaci élet-
ben. „A bankoknak nem kellene védeni a gazdagot, és tönkretenni a szegényt. Hitelhez 
jutni: emberi jog” – indokolta a bank létrehozásának szükségességét. „Évekig próbál-
tam meggyőzni a hagyományos bankokat, hogy tekintsenek el a járulékos költségektől, 
és kölcsönözzenek kis összeget a szegényeknek. Mindhiába. A szegény azért szegény, 
mert a rendszer gazdasági „apartheid”-et gyakorol vele szemben.”
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Hitel a szegényeknek
Feldolgozandó szövegek

A
„Míg emberek haltak meg az utcán az éhségtől, én gyönyörű elveket tanítottam. 
Gyűlöltem ezt a helyzetet. A világnépesség fele nem élvezheti a banki szolgáltatáso-
kat. Kölcsönt adni ezeknek az embereknek egyet jelent azzal, hogy hozzásegítik őket a 
munkához és a megélhetéshez.” Junusz kölcsönt adott kisebb gépekre, anyagokra, hogy 
az emberek elkezdhessenek termelni. Az általa alapított Grameen Banknak ma már 
hatmillió kliense van, 96 százalékban nők. A mikrohitel rendszer ma már Franciaország 
nehéz kerületeiben is meghonosodott. Persze nem varázspálca a szegénység ellen, de 
sokakon segít. Egy-egy kölcsön átlagosan négy főnek biztosít megélhetést. A kölcsön 
törlesztése jónak mondható. A mikrohitel kitalálója reményt adott a reményteleneknek 
– írta a Le Monde 2006. október 16-án.

A
A Grameen Bank alapfilozófiája, hogy a szegények is lehetnek jó adósok. A rendszer 
sikerén még maga Junusz is meglepődött. „Eleinte nem gondoltam, hogy annak, amit 
tettem, szélesebb összefüggésben is van jelentősége” – mondta egy interjúban. De a 
rendszer bevált, a Grameen ma már azt is megengedheti magának, hogy egyik segély-
programja keretében 55 ezer koldust támogasson anyagilag. Junusz rendszere ráadásul 
nemcsak Bangladesben volt sikeres. Egy amerikai szakértő szerint ő irányította rá az 
üzleti élet figyelmét arra, hogy a mikrohitel is jövedelmező üzletág lehet, azon kívül, 
hogy segíti a szegénység leküzdését. 1976-os indulásakor a Grameen az egyetlen mikro-
hitelbank volt, de a sikeres modell folyamatosan terjed. 1997-ben 7,6 millió család jutott 
hozzá ilyen jellegű kölcsönhöz világszerte, míg 2004 végére már 3200 mikrohitel intéz-
mény működött, amelyek 92 millió embernek nyújtottak kölcsönt.



10/�a

a szegények bankára
Feldolgozandó szövegek

B
Egy hitelprogram keretében mobiltelefonokkal látja el a koldusokat, akik utcai telefo-
nokat üzemeltetnek, vagyis nem pusztán alamizsnát kérnek, hanem szolgáltatást is fel 
tudnak ajánlani a pénz fejében. A norvég Telenor távközlési céggel együttműködve 
falusi telefonközpontokat is létesítenek. Egy-egy lakosnak telefont és napelemes töltőt 
adnak, aki térítés fejében aztán hívási lehetőséget biztosít az eldugott falvak lakosainak.  
A telefon árát pedig hitelként törleszti.

B
A Grameen Bank ügyfeleinek 96-97 százaléka nő, amit a mohamedán többségű Ban-
gladesben nem volt könnyű elfogadtatni a férfiakkal. A most 66 éves Junusz azonban, 
mint egy interjúban elmondta, nem törődött az ellenvéleményekkel, és igyekezett 
meggyőzni a tiltakozókat, hogy továbbra is engedjék kölcsönhöz jutni asszonyaikat. A 
mikrohitelt felvevők között másutt is többségben vannak a nők. Igaz, az általuk felvett 
pénzt gyakran a férfiak költik el, írja egy elemzésében a Reuters hírügynökség.  

A Reuters arról is beszámol, hogy ma már az egész világon mintegy tízezer cég, szervezet 
és intézmény foglalkozik mikrohitelek folyósításával. Junusz konstrukcióját ugyanis 
több mint száz államban másolták le, és nem csak fejlődő országokban. Bill Clinton  
például, még arkansasi kormányzóként a bangladesi bankár segítségével juttatta hitel-
hez az állam alacsony jövedelmű közösségeit.

B

Bangladesben már korábban is nemzeti hősként tisztelték a 66 éves Muhammad Junusz 
közgazdászprofesszort. Most sokan politikai párt alapítására biztatják, mások pedig 
arra sürgetik, hogy  vállalja el a kormány irányítását. 

A külföldön eddig elsősorban szakmai körökben ismert Junusznak az idei Nobel-békedíj 
a világhírt is meghozta, s egyúttal felhívta a figyelmet a legszegényebbek kisvállalkozá-
sait segítő hitelekre. (HVG, 2006. október 21.)

A Nobel-díjjal járó 1,4 millió dollár egy részét Junusz olyan cég létrehozására költi, amely 
olcsó és tápláló élelmiszert gyárt a szegényeknek, a másik részéből pedig szembetegsé-
geket kezelő kórházat nyit a bangladesi nincstelenek számára.
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a szegények bankára
Feldolgozandó szövegek

B
Junusz nemcsak a hitelezésről alkotott közhelyeket akarta ledönteni, hanem bankja 
sajátos társadalmi harcot is hirdetett – írja portréjában a Business Week. Junusz ugya-
nis kampányszerűen támogatja a nők hitelfelvételét. Kiindulópontja az, hogy noha 
Bangladesben a nők szerepe sok tekintetben háttérbe szorul a férfiak tekintélye mögött, 
a háztartások mindennapi igényeit mégis a nők tartják számon, s így sokkal inkább 
tudják, mire  mennyi pénz kell, mint a férfiak. Hat év alatt a Grameen elérte, hogy a 
kölcsönfelvevők 50 százaléka nő legyen, s ma már 96 százalékuk az.

B
Junusz tevékenysége idővel túllépett a hitelügyleteken, egyéb kezdeményezései pedig 
újabb bizonyítékot jelentenek befektetői zsenialitására.

 Mint említettük, a norvég Telenor telefontársasággal összefogva falusi telefonhálózatot 
épített ki több olyan bangladesi körzetben, ahol még villanyvezeték sincs. A rendszer 
Ázsia és Afrika több részén is terjed. 

Egyik alapítványa a Danone francia vállalattal szövetkezve olcsó és egészséges gyereké-
telek kifejlesztésébe kezdett. Újabban pedig tervbe vette, hogy videokonferencia segít-
ségével eldugott falvakat kössön össze városi kórházakkal, és a betegeket megfelelő or-
vosi tanáccsal lássák el. 
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a grameen bank
Feldolgozandó szövegek

C
Muhammad Junusz 1976-ban hozta létre a Grameen Bankot, a szegények bankját.  
Elsősorban a legszegényebbeknek nyújt mikrohiteleket és banki szolgáltatásokat. A 
banknak ma már 2200 fiókja van. A banknak az elmúlt 30 évben több mint 6,5 millió 
hiteligénylője volt, az igénylők 97%-a pedig nő. 
A mikrohitel fontos felszabadító erőnek bizonyult olyan társadalmakban, ahol a nőknek 
küzdeniük kell az őket elnyomó társadalmi és gazdasági feltételek ellen. Junusz vallja: 
a gazdasági növekedés és a politikai demokrácia nem érhető el a nők teljes egyen-
jogúságának megteremtése nélkül.

C
1983 októberében létrejött a Grameen (Vidéki) Bank, amelynek akkor 60 százalékban 
a bangladesi állam volt a tulajdonosa. Ma már ez a részesedés körülbelül 10 százalékra 
csökkent, a többi pedig, kétdolláros részvényekben, a pénzintézet 1,4 millió ügyfelének 
a birtokában van. 

A működési filozófia lényege: Segíteni a szegényeknek, hogy ők segíteni tudjanak ma-
gukon.
 A rászorulók átlagosan 100-200 dolláros mikrohitelt vehetnek fel, mégpedig úgy, hogy 
ötfős csoportokba osztják őket.  Közülük egyszerre ketten kapnak kölcsönt, a többiek 
pedig csak akkor jutnak pénzhez, ha adós társaik már tisztességesen törlesztenek. 
Formális kezességre tehát nincs szükség, a szolidaritás és a közös felelősség azonban 
rendkívül hatékony ösztönző erőnek bizonyult. A kihelyezett hitelek 98-99 százalékát 
visszafizetik a banknak.

C
A Grameen Bank, amelynek 2006 májusában 6,6 millió adósa volt, megalakulása óta 
összesen 5,7 milliárd dollárnyi hitelt utalt ki a világ egyik legszegényebb országában, a 
több mint 150 milliós Bangladesben. Ügyfeleinek 58 százaléka képes volt a helyi mér-
cével mért létminimum fölé emelkedni.
 A pénzintézet több mint 2200 fiókot üzemeltet, és csaknem 19 ezer alkalmazottjával 71 
ezer településen van jelen. Nem várja meg, amíg potenciális kliensei hozzá fordulnak, 
hanem maga ajánlja fel nekik a kölcsönt, amit aztán viszonylag kis megterhelést jelentő, 
heti részletekben kell visszafizetniük.
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a grameen bank
Feldolgozandó szövegek

C
A mikrohiteleket általában 15-35 százalékos kamatra adják. A Grameen Bank a 
jövedelemteremtő kölcsönökre 20 százalékot számít fel. Nincsteleneknek kamatmentesen 
is ad hitelt, olyan kamatra, ami magasabb ugyan a hagyományos bankokban kértnél, de 
olyanok juthatnak így némi tőkéhez, akikkel más pénzintézetek szóba sem állnak, vagy 
csak a helyi uzsorások évi 100 százalékos kamatra adott hiteleit vehetik igénybe. 
A rendszer működőképességét jelzik egy tavaly közzétett felmérés adatai. Míg 1997-ben 
világszerte csak mintegy 7,6 millió család kapott mikrohitelt, addig 2004 végéig több, mint 
92 millió olyan ügyfelet szolgáltak ki, akiknek 73 százaléka szegénységben él, és életében 
először jutott kölcsönhöz.

C
Ha azt tekintjük, hogy mikrohitel gyakorlatával százmillió emberen segített a világ negyven 
országában, Muhammad Junusz akár a közgazdasági Nobel-díjat is megkaphatta volna. 
Azt látta, hogy a legszegényebb országokban sokan akarnak kitörni a szegénység csap-
dájából, de nem kapnak hozzá segítséget. A segélyek kézen-közön elvesznek, hitelt pedig 
nem kapnak. Ezért ő felállított egy olyan mikrohitelrendszert, ahol a bank fedezete nem 
pénz, ingatlan vagy valamilyen anyagi birtok volt, hanem a közösségben élő többi ember 
bizalma. Legalább öt embernek kell jelentkezni, akik egymásért is jót állnak, és ebből kettő 
kap hitelt a családi vállalkozásához. (Kézműves ipar, feldolgozás stb.) Amikor ők ketten 
visszafizették a kölcsönt, akkor kaphattak a többiek is. A közösség bizalma támogatta tehát 
az egyes ember megélhetését, ami visszahatott a közösségre is. Bangladesben, ahol semmi 
nem működik, s ahol nincs elektromosság, a mikrohitel olyan precíz, mint az óramű. 

C
Pontos adatok híján csak becslések vannak arról, hogy mintegy 100 millióan férhetnek 
hozzá az ilyen hitelekhez.  Nagyjából 7 milliárd dollár hitel lehet a kölcsönfelvevőknél, 
akiknek zöme nő. A fejlődő országokban ugyanis a jellemző vállalkozási formákat a nők 
által végzett munkafajták alkotják. Gyakori ugyanakkor, hogy a nők által megkezdett tevé-
kenységet férfiak folytatják, de a pénzügyeket továbbra is a nők intézik.

C
A hitel személyre szól, ám a hitelfelvevőket általában 5-12 fős csoportokba szervezik. Az is 
előfordul, hogy a csoportból először csak néhányan kapnak pénzt, majd ha hozzáfogtak 
a törlesztéshez, akkor a többiek is hitelhez jutnak. Máskor mindenki egyszerre részesül 
hitelben, ám a végeredmény ugyanaz. A csoporttagok egymást késztetik törlesztésre, sőt 
jót is állnak bajba került társukért, mert senki sem vállalja szívesen a megbélyegzést. Ez a 
magyarázata annak, hogy – jelzáloggal terhelhető vagyontárgyak hiányában – semmi nem 
garantálja a hitelek visszafizetését, a törlesztési ráta legalább 95 százalékos.
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D
A szegénység világnapja (2006. október 17.) 
Ma már mintegy 3 milliárd szegény ember él a Földön, köztük 800 millió éhező vagy  
alultáplált embertársunk, és hangjuk alig hallatszik el fejlett országok döntéshozóihoz. 
Ezt szimbolizálták az Erzsébet téren bekötött szájjal megjelenő civilek, akik egy nemzet-
közi akció keretében kívánták megjeleníteni az öt földrész szegényeinek helyzetét.   „A 
világ lakosságának fele napi 2 dollárnál kevesebb jövedelemből él.” – mondja Jávor 
Benedek, a Védegylet szóvivője. 

D
Kofi Annan ENSZ-főtitkár 2006. október 17-én, a szegénység elleni küzdelem világ-
napja alkalmából mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a szegénység felszámolása 
erkölcsi kihívást jelent az emberek és a nemzetközi közösség számára, de minden erőfe-
szítéssel azon kell dolgozni, hogy ez a probléma leküzdhető legyen. 
Annan elmondta, hogy noha a nemzetközi közösség haladást ért el az ENSZ Millenni-
umi Fejlesztési Célkitűzéseinek megvalósításában, ez a fejlődés igen csekély mértékű. 
Ha így megy tovább, nehezen lesz megvalósítható az a cél, hogy 2015-ig a szegények 
számát a felére csökkentsük.

D
Vita folyik arról, hogy a napi legfeljebb 2 dollárból élők felemeléséhez – minden má-
sodik ember – a segélyeken vagy a mikrovállalkozások hitelezésén keresztül vezet-e 
az út. A segélyek gyakran éppen a rászorultakhoz nem érnek el, miközben a pénz jó 
része elcsordogál a korrupció és a szervezetlenség miatt. A mikrohitelek által segítettek 
tevékenységi köre azonban viszonylag korlátozott, mert éppen egymásnak teremthet-
nek konkurenciát. A hitelpártiak szerint a mikrofinanszírozás egyik fő érdeme, hogy 
nyereséget hoz a bankoknak.

D
Becslések szerint több mint 10 ezer takarékszövetkezet, pénzügyi közvetítő, kisbank, 
valamint civil- és segélyszervezet foglalkozik azzal, hogy a mikrovállalkozásoknak 
nyújtott kölcsönökkel emeljék ki az elmaradott országok legszegényebb rétegeit a 
nyomorból.

 Kialakultak bizonyos szabályok is. A hitel összege a legtöbb országban 100 dollár alatt 
marad, és készpénzben adják. Ebből az összegből a legtöbb afrikai, ázsiai és latin-ameri-
kai országban kézműves vállalkozás indítható.
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D
Újabban kereskedelmi bankok és befektetési alapok is érdeklődnek a magas visszafize-
tési aránnyal kecsegtető hozamlehetőség iránt.

Az amerikai Citigroup a külföldi magánbefektetéseket garantáló állami Overseas Pri-
vate Investment Corporation-nel együtt szeptemberben jelentette be, hogy 100 millió 
dollárt fektet be mikrohitelezéssel foglalkozó pénzintézetekbe. Ugyanennyivel száll be 
az amerikai tanárok pénzét fialtató TIAA-CREF. Megjelentek a folyósított mikrohitelek 
fedezetével kibocsátott értékpapírok is.

A pénzügyi szektor egyik legdinamikusabban fejlődő  szektorává vált mikrohitelezési 
rendszerbe immár azok is bekapcsolódhatnak, akiknek e célra nincs több mint  25 dol-
lárjuk, de van  internetes elérhetőségük. A kiva.org honlap segítségével  fejlődő ország-
beli kisvállalkozót kereshetnek maguknak.




