
Борци за свобода, имаме вълнуващи новини относно Похода за свобода на А21 
България тази година! COVID-19 промени начина, по който можем да се събираме 
на местно и глобално ниво, но тяхната мисия все още е същата - да премахнат 
робството навсякъде и завинаги. Тази есен ще се обединим и ще повишим 
информираността за трафика на хора по един нов начин. Покажете своята 
креативност като нарисувате, изпеете, изтанцувате, снимате или напишете какво 
означава за вас свободата с #ЗначениетоНаСвободата.  

Всяка снимка, всяка песен, всяка картина, всеки танц. Изкуството, което 
създавате, за да разпространите информация за трафика на хора, води до 
глобално послание! Обединените борци за свобода ще сложат край на 
съвременното робство! Присъединете се към кампанията на А21 България като 
споделите какво означава свободата за вас с #ЗначениетоНаСвободата! 

Помогнете на А21 България да повиши информираността за 40-те милиона души, 
живеещи в съвременното робство. Споделете какво означава свободата за вас по 
креативен начин като публикувате вашите снимки и видеоклипове в социалните 
мрежи с #ЗначениетоНаСвободата. 

Присъединете се в борбата ни за свобода! Колко от вашите приятели и роднини 
знаят, че днес има 40 милиона роби в света? Включете се в кампанията на А21 
България - #ЗначениетоНаСвободата, като споделите по креативен начин вашето 
разбиране за свобода, повишавайки информираността за трафика на хора! Не 
забравяйте да отбележите А21 България и да използвате 
#ЗначениетоНаСвободата. 
 
ЗА ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ОНЛАЙН СЪБИТИЕТО НА 17.10.2020 
(Тези публикации очакваме да разпространите през октомври като линк към 
събитието, който да включите в текста ще бъде изпратен в началото на 
месеца)  

Десетки души от цялата страна се включиха в кампанията на А21 България - 
#ЗначениетоНаСвободата, изразявайки своето разбиране за свобода! Благодарим 
ви, че използвате креативността си, за да насочите внимание към това изконно 
човешко право, отнето по принуда на милиони хора по света. Ако все още не сте, 
споделете вашата идея за свобода с #ЗначениетоНаСвободата! А на 17 октомври 
можете да се включите и в онлайн събитието на А21, за да научите повече относно 
начините, по които можем да спрем трафика на хора! 

ЕДНА СЕДМИЦА до края на #ЗначениетоНаСвободата и до онлайн събитието на 
А21 България! Ако все още не сте публикували своето разбиране за свободата с 
#ЗначениетоНаСвободата, сега е моментът! Включете се и в онлайн събитието на 
17 октомври, за да научите повече за трафика на хора и начините, по които можем 
да бъдем промяната! Нека станем част от едно глобално послание за свобода и 
премахване на робството навсякъде и завинаги!

Благодарим на всеки борец за свобода, споделил креативността си и разбирането 
си за свобода в кампанията на А21 България - #ЗначениетоНаСвободата, 
повишавайки информираността за трафика на хора! За завършек на тази 
невероятна кампания можете да се включите в онлайн събитието на А21, на което 
ще научите повече за трафика на хора и начините, по които можем да се борим за 
свобода. 


