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Lansarea Campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane prin exploatare sexuală şi
a turismului sexual: „Nepăsarea ne face complici”

Organizaţia Caritas în parteneriat cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
(ANITP) lansează campania naţională de prevenire intitulată „Nepăsarea ne face complici”.
Campania este parte integrantă a proiectului ”Combaterea traficului de persoane şi a turismului
sexual – ETTS” (DCI-NSAED/2010/234-237), co-finanţat de Comisia Europeană şi
implementat în patru state: Italia, România, Spania şi Brazilia.

Scopul acestei campanii este de a creşte gradul de informare şi conştientizare a publicului asupra
riscurilor traficului de persoane prin exploatare sexuală şi a turismului sexual.

În ţara noastră grupul ţintă principal al campaniei de prevenire este reprezentat de tinerii din
instituţiile de învăţământ şi comunităţile şcolare (profesori şi părinţi), actorii guvernamentali şi
neguvernamentali care activează la nivel local, precum şi publicul general.

Mesajul campaniei de prevenire din România pune accentul pe ideea de responsabilitate socială
şi atrage atenţia asupra importanţei şi necesităţii implicării fiecărui individ în prevenirea
traficului de persoane.

Sloganul  campaniei este: „Nepăsarea ne face complici”.

Perioada de implementare a campaniei de prevenire este de trei luni, începând cu data de 3
octombrie şi până la data de 31 decembrie a anului 2013. Campania de prevenire va fi
implementată la nivel naţional, cu accent pe judeţele Constanţa, Galaţi şi Bihor. Aceste trei
regiuni au fost selecţionate pe baza datelor statistice prelucrate de ANITP.

În cadrul campaniei de prevenire au fost realizate mai multe tipuri de materiale de campanie,
respectiv afişe, broşuri, magneţi, suporturi pahare, spot video (două variante – trafic de persoane
şi turism sexual). Materialele vor fi distribuite în unităţi de învăţământ, instituţii, mijloace de
transport public intern şi internaţional, aeroporturi şi autogări.

De asemenea, se vor organiza întâlniri cu actorii locali de la nivelul judeţelor Constanţa, Galaţi şi
Oradea) la care vor participa reprezentanţii instituţiei noastre atât de la nivel central cât şi de la
nivelul Centrelor Regionale.
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Înformaţii de background:

„Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al
aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane având rolul de a
desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen înfracţional”.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact: Mădălina TURZA, telefon:
021 311 89 81, fax: 021 319 01 83, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro .
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