1500 de persoane au iesit in strada
Locul desfasurarii: 11 locatii din 3 tari , http://www.notforsale.ro
Organizator: Initiator - Fundatia Ratiu pentru Democratie

Mesaj: Traficul de persoane priveaza victimele
de alegeri personale si pedepsele trebuie sa fie
conform gravitatii infractiunii (incalcarea
drepturilor fundamentale). Marti, 18 Octombrie
2011 - Ziua Europeana de Lupta Impotriva
Traficului de Persoane, 1500 persoane din 13
localitati, 3 tari au manifestat public simultan
impotriva traficului de persoane sub forma unor
actiuni de tip flash mob iar Romania a fost
punctul de referinta. Participantii au manifestat
prin tacere si prin afisarea de pancarte
confectionate manual.

Multimile imbracate in alb si negru au "inghetat" pentru 4 minute in semn de protest fata
de incalcarea drepturilor fundamentale ale omului prin traficul de persoane. Din anul 2008,
Fundatia Ratiu pentru Democratie (Romania) a mobilizat membrii comunitatii in
organizarea de actiuni in spatiul public cu ocazia Zilei Europene de Lupta Impotriva
Traficului de Persoane. Initiativa a inceput la Turda si s-a extins la nivelul judetului Cluj.
Urmatorul pas a fost extinderea participarii la nivelul comunitatii internationale in 2010 (8
locatii din toata lumea). Anul acesta o mentiune speciala este adresata coordonatorilor din
Zalau, care au mobilizat o mie de oameni, printre care elevi de la 13 scoli din oras. Pentru
anul 2011 studentii Universitatii Rutgers care au participat la Programul de Educatie
Practica - Summer Service Learning au acceptat provocarea de a concepe planul pentru
actiunea internationala in spatiul public (International Flash Mob) si impreuna cu
reprezentantii Fundatiei Ratiu pentru Democratie au creat scopul, mesajul, sloganul si
scenariul actiunii. Scopul Flash Mob-ului international pentru anul 2011 a fost cresterea
nivelului de constientizare a populatiei generale in ceea ce priveste drepturile omului
incalcate prin traficul de persoane, in toate formele sale. In fiecare locatie actiunea a fost
organizata si coordonata de institutii publice si organizatii neguvernamentale active si
dedicate cauzei de prevenie a traficului de persoane: - Turda : Centrul de Voluntariat Ion
Ratiu, - Zalau: Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Salaj, - Baia Mare:
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Maramures, - Cluj Napoca: World
Vision Romania, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional
Cluj Napoca, Uniunea Soroptimist International; Inspectoratul Scolar Judetean Cluj;

Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca,
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj, Centrul de Prevenire,
Evaluare si Consiliere Antidrog al Judetului Cluj - Craiova, Iasi: World Vision Romania si
Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane - Centrele Regionale Iasi si Craiova Bucuresti: World Vision - Petrosani si Drobeta Turnu Severin: Fundatia Noi Orizonturi, New Jersey : Universitatea Rutgers - Budapesta : MONA Foundation
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Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
11 locatii din 3 tari

