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COMANDĂ PACHETUL DVD ȘI

ORGANIZEAZĂ O VIZIONARE
De ce:

Vizionarea unui documentar îi ajută pe oameni să pună o față traficului de persoane. Conceptul
va părea astfel mai puțin abstract și mai real. Filmele pot stimula emoții puternice în oameni, care
mai apoi se vor transforma în pasiune de a acționa împotriva traficului de persoane. De asemenea,
avem majoritatea materialelor deja pregătite pentru tine, așa că este foarte simplu să organizezi o
seară de film!

Materiale necesare:
•

Pachetul Școala Altfel îți pune la dispoziție un DVD de la eLiberare cu filmul Nefarious.
Un pachet complet îți este oferit la http://www. eliberare.com/scoala-altfel/
○ FILMUL DOCUMENTAR
○ Un spațiu destul de încăpător pentru elevii pe care îi inviți să participe la
vizionare
○ Un laptop / proiector / o pânză albă sau un perete gol SAU
○ Un DVD player și un TV
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Pregătire:
1. Comandă online pachetul Școala Altfel de la eLiberare
2. Găsește un loc potrivit unde să găzduiești evenimentul
•

Dacă plănuiești să arăți filmul în școala ta, asigură-te că ai o sală disponibilă.

•

Câteva exemple de locuri în care poți să găzduiești evenimentul:
○ Școala sau liceul tău
○ Bibliotecă
○ Sala de festivități

•

Confirmă locația, data și timpul în care ai vrea să găzduiești evenimentul așteaptă-te să folosești locația pentru 3 ore, ca să ai destul timp să pregătești spațiul (30
min), să arăți filmul (1.5 ore), să aveți timp de discuții (45 min) și să faci curățenie după (15
min)

•

Când alegi sala în care vei avea evenimentul, asigură-te că are un perete alb pe
care să poți proiecta filmul. Dacă nu ai, va trebui să găsești o pânză albă

3. Găsește un laptop, proiector și o pânză albă
•

Dacă plănuiești să găzduiești evenimentul la școală, întreabă directorul dacă poți folosi
materialele școlii (de exemplu proiectorul, pânza sau laptopul).

4. Fă reclamă evenimentului tău!
•
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Evenimentul tău nu poate fi de succes dacă nu are un public, de aceea este foarte
important să îți faci timp să informezi elevii despre eveniment
○ Gândește-te la diferite pliante, postere și anunțuri pentru diferite clase, dacă
evenimentul are loc într-o școală.
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Activitate:
În ziua evenimentului:
1. Asigură-te că ajungi la locație cu cel puțin 30 de minute înainte de sosirea elevilor,
rearanjează scaunele dacă este necesar și pregătește lucrurile necesare pentru
vizionarea filmului.
2. În introducere:
○ Înainte să înceapă filmul, spune-le elevilor de ce sunt acolo. Ce te-a făcut
să organizezi această vizionare? De ce este traficul de persoane o problemă
importantă pentru tine? Explică elevilor că după film va fi o scurtă discuție, în
care vor răspunde la câteva întrebări.
3. Arată filmul.
4. Pune întrebările.

ÎNTREBĂRI DE DISCUȚII PENTRU NEFARIOUS
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•

Care sunt oamenii implicați în trafic în afară de proxeneți și victime?
○ răspuns: controlori vamali, șoferi de taxi, emitenți de vize/pașaport și alții

•

Ce vise vând traficanții? Cum le păcălesc pe fete?
○ răspuns: promisiuni de locuri de muncă în străinătate, visul unei vieți mai bune

•

Ce fel de locuri de muncă li s-au promis fetelor din estul Europei?
○ răspuns: dansatoare, chelnerițe

•

Care este diferența dintre prostituția legală și ilegală?
○ răspuns: nu este nicio diferență, pentru că proxeneții și traficanții sunt implicați în
prostituția legală

•

Dacă fetele sunt tratate rău, de ce nu pleacă, pur și simplu? De ce este atât de greu să
ieși din situația aceea?
○ răspuns: sunt supuse unei manipulări psihologice intense; prostituatele nu sunt
mereu atât de libere cum credem noi că sunt

•

Cum sunt frica, intimidarea și manipularea folosite pentru a controla victimele?
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•

Care este diferența dintre situațiile de exploatare sexuală din Europa de Est și Asia arătate
în film?
○ răspuns: În Asia, multe fete sunt vândute de către familiile lor (din cauza sărăciei)
sau au mers de bună voie (vrând să-și onoreze familia și să îi ofere bani)

•

Care sunt lucrurile pe care le putem face noi pentru a preveni traficul de persoane?
○ răspuns: putem crește nivelul de conștientizare spunându-le și altora, putem
sprijinii organizații care luptă împotriva traficului de persoane și ne putem ruga
○ Care a fost cel mai șocant lucru întâlnit în film?

•

Ce ai învățat din acest film?

5. Invită oamenii să se implice!
•

De multe ori, după ce elevii vizionează filme despre traficul de persoane, sunt triști
de situație și nesiguri de ce trebuie să facă pentru a schimba asta. Ca moderator, ai
oportunitatea de a conduce discuția despre CE poate face publicul pentru a ajuta la
prevenirea traficului de persoane. Invită elevii să se implice!

•

Aici sunt câteva lucruri pe care le poți face:
○ Gândește-te împreună cu elevii la diferite lucruri pe care oamenii le pot face
pentru a preveni traficul în comunitatea lor.

•

Încurajează-i pe cei interesați să se înscrie la newsletterul Luptători pentru Libertate!
De asemenea, arată-le linkul de pe care se pot înscrie:
http://www.eliberare.com/luptatori/ și explică-le despre resurse și moduri în care se pot
implica.
○ Încurajează-i să împărtășească filmul cu familia și prietenii lor și să găzduiască ei o
vizionare
○ Împărtășește acest Manual de Acțiune cu ei pentru mai multe idei!

Follow Up:
Mândrește-te cu evenimentul tău! Asigură-te că faci poze și că pui pozele pe pagina noastră
de Facebook! Nu uita să incluzi și următoarele hashtaguri: #luptatoripentrulibertate sau
#freedomfighters sau #suntunomliber
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ORGANIZEAZĂ O

CAMPANIE STRADALĂ
De ce:

Campaniile stradale sunt un mod grozav de a ajunge la noi oameni din comunitatea ta și de a vorbi
despre traficul de persoane.

Materiale necesare:
•

Pliante gratuite (poți să le comanzi de pe site-ul eLiberare la
http://www.eliberare.com/pliante/ )

•

Hârtie de dimensiune mare

•

Markere

•

Cretă (opțională)

Pregătire:
1. * Asigură-te că ai autorizație de la oamenii și instituțiile necesare pentru a face o
campanie stradală *
2. Comandă pliante gratuite și alte materiale de pe site-ul eLiberare
3. Adună-ți câțiva prieteni care să te ajute să concepi, să plănuiești și să execuți campania.
4. Alege o zi în care să faci campania stradală.
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•

De obicei ai mai multe rezultate dacă ai evenimentul în jurul unei zile naționale sau
internaționale.

•

Zile internaționale de-a lungul anului:
○ 18 octombrie: Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane
○ 25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva
Femeilor
○ 2 decembrie: Ziua Internațională de Abolire a Sclaviei
○ 10 decembrie: Ziua Internațională a Drepturilor Omului
○ 20 februarie: Ziua Mondială a Justiției Sociale
○ 8 martie: Ziua Internațională a Femeii
○ 25 martie: Ziua Internațională de Amintire a Victimelor Sclaviei și a
Comerțului Transatlantic cu Sclavi
○ 1 mai: Ziua Internațională a Muncii
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○ 12 iunie: Ziua Mondială împotriva muncii infantile
○ 30 iulie: Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane
○ 23 august: Ziua Internațională de Amintire a Comerțului de Sclavi și a
Abolirii lui
•

Amintește-ți să iei în calcul și vremea! Campaniile stradale merg bine în timpul lunilor
mai calde, dar poate fi dificil dacă este zăpadă. Cel mai bine e să faci activitățile
afară, pentru a atrage cât mai multă atenție și pentru a ajunge la cât mai mulți
oameni posibil. Dacă vremea este rea, poate deveni o piedică.

5. Alege locația
•

Locul ideal pentru a ține o campanie stradală este într-un loc public comunitar. Până
la urmă, vrei ca mesajul să ajungă la un număr cât mai mare de oameni.

•

Poți să faci campanii în ce mod dorești - poți să stai într-o parte centrală a orașului
sau să împarți pliante în diferite instituții.

6. Asigură-te că ai permisiune
•

Înainte să ieși și să începi campania, asigură-te că vorbești cu persoanele cu
autoritate sau cu directorul școlii (dacă evenimentul are loc lângă școală) despre
planurile tale și asigură-te că ai aprobare.

•

Dacă plănuiești să pui postere/pliante în locuri private (precum autobuze sau
restaurante), asigură-te că întrebi înainte și că ai aprobare.

7. Creează postere și semne despre traficul de persoane pentru a atrage atenția
oamenilor
•

7

Este bine să ai strategii diferite și să faci
○ Postere mari, colorate, de lipit pe pereți, stâlpi și în orice alte locuri (afară sau
înăuntru)
○ Pliante mici de împărțit oamenilor (le poți folosi pe cele de la eLiberare sau
să-ți faci tu)
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Activitate:
•

Postează semne și împarte pliante pe lângă școala ta, afacerile locale, bibliotecile
publice, primărie, casa de cultură și alte locuri publice de întâlnire.

•

Postează pliante informative pe table din plută, stâlpi de telefon și în alte locuri.

•

Gândește-te la locuri mai ciudate în care poți pune pliante, precum băi din
restaurante și cafenele, autobuz sau gară.

•

Încurajează-i pe cei interesați să se înscrie la newsletterul Luptători pentru Libertate!
Acesta este un mod simplu de a-ți asigura posibili viitori voluntari și oameni care îți
sprijină activitatea. De asemenea, arată-te linkul de pe care se pot înscrie:
http://www.eliberare.com/luptatori/ și explică-le despre resurse și moduri
în care se pot implica.
• Fă o Campanie: Spune-le oamenilor despre campania “Bani pe bune”. Invită-i să
aplice la “locurile reale de muncă” de pe www.banipebune.ro Platforma are scopul
de a reproduce oportunități de locuri de muncă false care sunt prea bune pentru
a fi adevărate. Ele nu cer experiență și promit un salariu și oportunități atractive.
Când oamenii dau click pe butonul de “aplică”, apare un video care le explică cum
traficanții folosesc genul acesta de oferte de muncă pentru a păcăli oamenii și pentru
a-i exploata.
• Aranjează o zonă în care oamenii să poată face poze cu semnele
“SUNT UN OM LIBER” sau “LUPTĂTOR PENTRU LIBERTATE”.

Follow Up:
Asigură-te că faci poze la eveniment tău și că pui pozele pe pagina noastră de Facebook! Nu
uita să incluzi și următoarele hashtaguri: #luptatoripentrulibertate sau #freedomfighters sau
#suntunomliber
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Îți recomandăm:
1. Curriculumul eLiberare
Cuprinde 3 lecții ce oferă o perspectivă completă asupra traficului de persoane,
mijloacelor de recrutare realizate de către traficanți și motivației ce stă în spatele
acestei industrii ilegale. Curriculumul este aprobat de Ministerul Educației și
Cercetării din România și a fost deja folosit în sute de școli din întreaga țară.
El vă oferă posibilitatea susținerii unei lecții interactive pentru elevii dvs. și poate
fi descărcat de la adresa: http://www.eliberare.com/curriculum/
2. Pachetul DVD
Acest pachet conține aceleași resurse ca cele primite în cadrul coletului Școala
Altfel, cu mențiunea că oferă în plus DVD-ul ”The price of sex”. (fără traducere în
limba română).
3. Site-ul Speranțe la vânzare
Filmul a fost realizat de către CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în
cadrul proiectului AnimaNova, pentru a susține campania de prevenire a traficului pentru exploatare sexuală organizată în anul 2012.
Materialul poate constitui un bun punct de plecare în discuțiile despre traficul de
persoane. http://www.sperantelavanzare.ro/
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