Bli med å gå mot menneskehandel
Menneskehandel omtales som den moderne tids slaveri. Det finnes flere slaver idag, enn
noen gang i historien. Hvert 30. sekund blir en ny person offer for menneskehandel.
Flesteparten av disse er barn som utnyttes i prostitusjon og tvangsarbeid. Dette skjer
også i Norge i 2017.
Nye statistikker viser at det finnes 45 millioner slaver i verden i dag.
Det vil si at det også finnes mer enn 45 millioner grunner til å bruke din stemme i mot
slaveriet! Nå ønsker vi å gi deg mulighet til å stå opp for samfunnets aller mest utsatte og
undertrykte. Det var disse Jesus var og er opptatt av.. så dette bør også oppta oss, Hans
menighet.
For tredje år på rad inviterer vi dere derfor til å delta på

WALK FOR FREEDOM
i Trondheim lørdag 14. OKTOBER !

Denne dagen vil tusenvis av mennesker i over 600 byer over hele kloden gå i en stille
marsj gjennom sin by for å sette menneskehandel på agendaen.
Bevisstgjøring om menneskehandel er forebygging av menneskehandel !
Walk for Freedom er en årlig internasjonal informasjonskampanje, for å øke bevisstheten om
menneskehandel. Arrangementet er ingen protest, men et stille tog hvor vi går i rekke en og en, på vegne
av de over 45 millionene barn, kvinner og menn som er ofre for menneskehandel i verden idag.
Arrangementet er et samarbeidsprosjekt som er ledet av A21, en global anti-menneskehandel organisasjon
som er dedikert til å bekjempe slaveri og avskaffe urettferdighet i det 21. århundre. Du kan lese mer om
A21, på www.a21.org/no .
I fjor ble det arrangert over 300 arrangementer verden over. I år vil 600 byer og 50 land delta, og i Norge
skjer arrangementet i (nesten) alle fylker. Og da såklart også i Trondheim!!
I forkant av marsjen (kl.12) vil det være en markering på scenen på torget med kunstneriske og informative
innslag, for å sette ytterligere fokus på menneskehandel. Der får vi spennende innslag av sang, dans og
appeller.

Registrering skjer HER: www.a21.org/walk
(det er også mulig å registrere seg på stand på torget kl.11.30 på selve dagen, men vi håper
flest mulig vil forhåndsregistrere seg).
Vi oppfordrer alle til å kjøpe T-skjorte, den selges på nett og på standen på torget.

