העמותה לקידום הנחמדות בעולם

יום הנחמדות 31/8/2008
השנה בסימן:

“נחמדות? למה זה בכלל צריך לעניין אותי?”
המדינה והעולם מתמודדים עם בעיות קיומיות כבדות משקל – מלחמות ,טרור ,פשע ,רעב ,אלימות ואיכות סביבה
מידרדרת .והנה ב 1999-קמה עמותה השואפת לקדם את מה? את ה”נחמדות”! מדוע ,קיבינימאט ,הנחמדות
צריכה לעניין אותנו? בעולם שלנו ,הנחמדות נראית כמו מותרות של אנשים שבעים ונאיביים ,לא?
ובכן ,התשובה היא לא.
נחמדות  -הכוללת בתוכה הגינות ,סובלנות ,התחשבות בזולת ,אדיבות וכל התנהגות חיובית העולה בדעתכם
 מהווה מרכיב מרכזי והכרחי לתפקודה התקין של החברה האנושית בכל הרמות :מהמשפחתית ועד ללאומיתוהבינלאומית .לכן היא צריכה לעניין את הציבור.
אנו מציעים לאנשים לשאול את עצמם :באיזו חברה הייתם רוצים לחיות? כזו שבה האחד מתעלם מקיומו של
האחר ,לא מתחשב בו ,ואפילו בז לו ,לועג לו ,רומס את זכויותיו ובאופן כללי מתנהג על פי הכלל “אני ואפסי עוד”,
או שמא בחברה שבה אנשים מבחינים בקיומו של הזולת ,מתחשבים ברצונו ,זכויותיו וחירותו? באיזו חברה מן
השתיים ירגיש האדם מחויבות רבה יותר לדאוג לכלל?
התשובה ברורה :כאשר האדם מרגיש שהסביבה האנושית נוהגת בנחמדות איש לזולתו ,הוא ירגיש יותר מחויבות
ואכפתיות ,ויהיה לו מניע חזק יותר לתרום לשיפור החברה .רק חברה שבה יודע כל אדם שגורלו תלוי בגורל שאר
בני האדם ,תאפשר פתרונות לבעיות הגדולות .פתרון הדברים הגדולים לא יוכל להגיע בחברה שבה איש איש הוא
לנפשו.
החל משנת  2003מציינת העמותה את יום הנחמדות ב 31-באוגוסט .בהתאם למסורת ,לרגל יום הנחמדות הקרוב
אנו מפרסמים מספר המלצות הקשורות בנושא השנתי .והפעם:
נסו לפעול ביחד עם השכנים כדי לקדם את תחושת הקהילה בבית המשותף ,בשכונה ,בקהילה ,בישוב וכו’.
נסו ליזום פרויקטים בקהילה – ניקוי השכונה; שוק קח-תן; מפגש קהילתי במרכז; הכשרת בניין ציבורי לפעילות
לילדים או נוער וכו’.
פנו במכתב לארגונים ולגופים ציבוריים או מסחריים בהצעות קונקרטיות לפעולות מצדם למען הקהילה .פעילות
כזו יכולה לשרת גם את מטרותיהם של הגופים הללו.
ההמלצות הן בגדר הצעות בלבד ,כאשר ההמלצה החשובה ביותר שלנו היא שכל מי שרוצה ימצא וימציא לעצמו
המלצות או דרכי פעולה משלו לשיפור החברה .והנה לאחרונה התבשרנו על יוזמה משמחת :הקמת תנועת שמח"ה
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