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                                          Comunicat de presă 
 
 
     Organizatia World Vision Romania și Institutul Român pentru Pace (PATRIR), alături 
de Ambasada Marii Britanii la București, Centrul pentru Studiul Democratiei (CSD) si 
Centrul de Informare ONU  vor sprijini încercarea de a stabili un nou record mondial cu 
ajutorul elevilor și studenŃilor din Cluj-Napoca.  IniŃiativa apartine Campaniei Globale 
pentru Eradicarea Sărăciei și este desfășurată anul acesta sub sloganul „Ridică-te și 
acŃionează pentru eradicarea sărăciei extreme!” 
 
 
Câteva sute de tineri din Cluj vor participa zilele acestea la încercarea de a stabili un nou record 
mondial, alăturându-se astfel mișcării globale pentru eradicarea sărăciei. Pe parcursul a câteva zile ei vor 
fi informaŃi în licee despre semnificaŃia zilei de 17 octombrie, despre iniŃiativele tinerilor privind 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) în cadrul european si impactul pe care acŃiunile 
noastre de zi cu zi îl au asupra educaŃiei, situaŃiei femeilor, sănătăŃii primare si sărăciei.  
 
Dacă anul trecut 43,7 milioane de oameni și-au exprimat în scris adeziunea faŃă de mișcarea globală, 
anul acesta organizatorii speră să atingă pragul de 67 de milioane de oameni, ceea ce ar reprezenta 1% 
din populaŃia planetei. Aceasta reprezintă cea mai puternică mobilizare la nivel mondial în scopul 
eradicării sărăciei și inegalităŃii flagrante și pentru atingerea Obiectivelor Mileniului. 
 
În acest sens, în după-amiaza zilei de 17 Octombrie, PATRIR si World Vision România,  alături de 
organizaŃiile partenere  vor fi prezente în PiaŃa Păcii cu standuri care vor oferi informaŃii si statistici 
privitoare la starea de sărăcie în lume precum si în legătură cu primii pasi ai Romaniei în direcŃia Politicii 
de Cooperare pentru Dezvoltare. Vor fi Ńinute scurte discursuri de catre invitaŃii si reprezentanŃii 
societăŃii civile din Cluj-Napoca. La ora 18.30, toŃi susŃinătorii acestei acŃiuni se vor reuni pentru 
momentul intitulat „Ridică-te și AcŃionează pentru Eradicarea Sărăciei”, în PiaŃa Păcii. 
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Momentul marchează exprimarea solidarităŃii cu alte Ńări din lume precum si cunoasterea Obiectivelor 
de Dezvoltare ale Mileniului si promisiunea de a nu rămâne pasivi în faŃa răspândirii sărăciei. Cu această 
ocazie vor fi contabilizate și semnăturile celor care și-au ezprimat adeziunea faŃă de Campania Globală 
pentru Eradicarea Sărăciei și pentru stabilirea unui nou record mondial. 
 
Programul zilei de 17 octombrie cuprinde și un Forum despre Dezvoltare, derulat între orele 15.00 și 
18.00, care va fi găzduit de către catedra de ȘtiinŃe Politice a UniversităŃii Babes-Bolyai. Între invitaŃi 
se numără reprezentanŃi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ambasadei Marii Britanii la București, 
Programului NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare, Primăriei, ai UniversităŃii Babes-Bolyai, artiști și 
jurnaliști. 
 
Pentru a face vizibil angajamentul pentru ODM-uri si temele de interes global ale unui oras 
multicultural si prosper cum este Clujul, Casa de Cultură a StudenŃilor și Facultatea de ȘtiinŃe Politice 
din cadrul UniversităŃii Babes-Bolyai vor afișa banner-ul campaniei, purtând sloganul „Ridică-te și 
AcŃionează pentru Eradicarea Sărăciei”. 
 
Campania Globală pentru Eradicarea Sărăciei își propune să mobilizeze opinia publică astfel încât să 
determine guvernele și comunitatea internaŃională să-și Ńină promisiunile făcute la New York, în anul 
2000, cu ocazia Adunării Generale a NaŃiunilor Unite. 189 de șefi de state au semnat atunci DeclaraŃia 
Mileniului, prin care se obligau ca până în anul 2015 să reducă la jumătate sărăcia extremă de pe 
întreaga planetă. În acest sens au fost stabilite un număr de opt obiective ale Mileniului, care 
promovează reducerea sărăciei, dreptul la educaŃie, sănătatea maternă, egalitatea de gen și-și propun să 
combată mortalitatea infantilă, SIDA  precum și alte boli 
 
AcŃiunea vine în continuarea evenimentului pilot care a avut loc în Cluj-Napoca în 2007 sub iniŃiativa 
PATRIR si World Vision. 
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Pentru informaŃii suplimentare puteŃi contacta pe: 
Laura Runcanu, Specialist Comunicare - World Vision România 

Tel – 0731 444682 / 0264 420028 
 


