
Vizualizează �lmările exempli�cative aici: http://bit.ly/14R4eye

Expune: Filmarea a fost folosită în 
Kenya pentru a convinge pe judecător 
să dea înapoi pământurile băştinaşilor.

Presa: O comunitate din Mexico a 
arătat �lmarea direct unui o�cial al 
guvernului pentru a-l face să-şi ţină  
promisiunea  de a opri proiectarea 
unui dig.

Mobiliza: Activiştii din Cambodia au 
împărtăşit modalităţi de a ţine piept 
evacuărilor forţate în comunităţile 
afectate de acestea.

Educa: Această �lmare explică cum un 
proiect de construcţii controversat din 
Italia a dus la evacuarea forţată a sute de 
locuitori ai Romei. 

Inspira: Acest documentar arată 
poveşti personale care au dus la o 
achitare istorică într-o judecătorie din 
Africa de Sud.

 

 

CUM POATE O FILMARE SĂ TE AJUTE ÎN CAMPANIA TA 
ÎMPOTRIVA EVACUĂRII FORŢATE

ÎNŢELEGE DE CE FOLOSEŞTI FILMĂRI

ARATĂ DE CE APAR EVACUĂRILE FORŢATE

O �lmare poate � folosită în cadrul întâlnirilor şi evenimentelor tale împotriva evacuărilor forţate 
pentru  Expunere, Presiune, Mobilizare, Educare şi Inspiraţie. Filmarea te ajută să aduci oamenii şi 
viaţa lor în mijlocul încăperii. Asta poate ajuta să faci schimbările dorite. Acest ghid îţi va arăta cum să 
integrezi �lmări în evenimentele şi întâlnirile tale pe tema evacuărilor forţate.

Te poţi concentra asupra unei anumite campanii împotriva evacuărilor forţate, însă evacuările 
forţate se întâmplă pretutindeni. Arătând contextul global în cadrul căruia campania ta există, 
poate schimba target-urile campaniei şi crea solidaritate în rândul altor con�icte din apropiere sau 
depărtare. 

Prezentând ”People Before Pro�t” ca parte a agendei înaintea �lmărilor din cadrul campaniei sau 
discuţiilor tale se pot educa suporteri noi, mobiliza o rezistenţă, inspira alternative inovatoare şi 
construi solidaritate. 

Peste tot în lume, comunităţi şi activişti au folosit într-un mod strategic �lmări pentru a proteja 
drepturile omului. Fie că îţi faci videoclipul tău sau foloseşti aceste exemple, �lmarea poate � o 
ustensilă pentru a:

Videoclipul “People Before Pro�t" �lmat de activişti 
şi comunităţi din toată lumea, arată tiparul asemănător 
după care drepturile omului sunt încălcate înainte, în 

timpul şi după o evacuare forţată precum şi felul în 
care comunitaţile îşi cer şi revendică drepturile asupra 

locuinţelor şi terenurilor. 
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1 SĂPTĂMÂNĂ  3 ZILE ÎNAINTE EVENIMENTULUI

LISTĂ DE SARCINI PENTRU FOLOSIREA FILMĂRILOR 

Con�rmă locaţia, facilitatorii 
şi echipamentul. Alege 
�lmarea potrivită pentru 
obiectivul principal şi 
determină modalitatea de a 
o folosi în cadrul agendei 
întâlnirii. 

Prezintă �lmarea pe scurt: 
explică de ce a fost făcută şi 
de ce va � difuzată. Există 
scene sau declaraţii la care 
audienţa trebuie să acorde 
o atenţie sporită?

Discută cu alţii despre 
întâlnire sau eveniment 
pentru a a�a ce a mers 
bine şi ce nu.

Dacă plănuieşti o întâlnire 
publică, promovează evenimen-
tul, pune accent pe agendă şi pe 
�lmare. Dacă este o întâlnire 
privată cu oameni de decizie, 
con�rmă prezenţa, pregăteşte şi 
distribuie o agendă, şi adună 
toate materialele necesare 
pentru întâlnire.

Pregăteşte formate video de rezervă. 
Mai ales dacă plănuieşti să arăti 
�lmarea online – copii de rezervă a 
�lmării pe DVD, memorie externă, 
hard disk vor asigura desfăşurarea 
corectă a întâlnirii în caz că apare o 
problemă tehnică. Dacă vei distribui 
copii ale �lmării către audienţe, 
pregăteşte formate potrivite felului în 
care doreşti ca ei să vizualizeze 
�lmarea.

Pregăteşte ceva concret pentru ca 
oamenii să se poată implica pe 
loc, �e că trebuie să lase adresa de 
email pentru a putea � contactaţi 
în viitor, semna o petiţie, să se 
alăture unui grup sau să vină la o 
următoare întâlnire.

Testează echipamentul şi 
rulează �lmarea în locaţie. 
Indiferent că �lmarea va � 
prezentată în faţa unei audi-
enţe mari sau mici, asigură-te 
că toţi cei din audienţă pot 
vedea, auzi şi citi orice text sau 
subtitrare. Nu aştepta până la 
întâlnire pentru a testa echipa-
mentul.

Mergi la locaţie cu cel puţin 2 ore 
înainte pentru a te pregăti. 
Asigură-te încă odată că toţi cei din 
audienţă vor vedea, auzi sau citi 
textul din videoclip.  
În cazul în care internetul nu va 
funcţiona sau va � lent pe parcursul 
întâlnirii este bine să ai o rezervă 
o�ine a �lmării, un DVD sau o 
�lmare alternativă.

Dacă nu distribui copii ale 
�lmării- informează audienţa 
despre locul unde îşi pot 
procura o copie sau pot 
viziona online.

Îndiferent ca este o întâlnire 
publică sau privată, explică cum 
vei lua legătura cu cei prezenţi.

Şi-a atins �lmarea scopul 
de a Expune, Presa, Mobiliza, 
Educa sau Inspira?

Dacă este o întâlnire publică, 
foloseşte lista de înscrieri pentru a 
mulţumi audienţei, pentru a 
distribui notiţe de la întâlnire, 
paşii următori şi acţiunile ce 
trebuiesc întreprinse.

Dacă este o întâlnire privată, 
menţine contactul cu participanţii 
despre subiectele discutate. Trimite 
o copie a �lmării şi notiţele 
întâlnirii subliniind rolurile şi paşii 
următori.

S-ar putea să îţi doreşti să 
împărtăşeşti informaţiile de la 
întâlnire si network-urilor tale 
mai vaste în cazul în care nu au 
fost prezenţi.
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FOLLOW-UPPREZENTAREAPREGĂTIREA

Dupa prezentarea �lmării – 
conectează mesajul principal 
sau o declaraţie anume de 
următorul lucru din agenda. 
Altminteri, dacă este timp, poţi 
ruga audienţa să discute 
mesajul �lmării şi apoi 
conectează răspunsurile la 
obiectivul întâlnirii sau 
evenimentului.


