
Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

FLASH MOB BÉKÉSCSABÁN!!!

Június 26-át - az ENSZ döntése alapján – 1987 óta Kábítószer-ellenes Világnapként tartjuk 
számon.
Az  ENSZ  Kábítószer-ellenőrzési  és  Bűnmegelőzési  Hivatala  (UNODC)  minden  évre 
megfogalmazza a nap témáját, és emberek millióit mozgósítja a nap megtartására. Az idei 
világnap  szlogenje: „Gondolj  az  egészségre,  ne  a  kábítószerekre!”  (Think  health  -  not  
drugs).
A Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódóan hazánkban immáron kilencedik éve kerülnek 
megrendezésre különféle programok az ország egész területén.
Az  idei  év  különösen  fontos,  hiszen  ebben  idén  került  elfogadásra  az  új  Nemzeti 
Drogstratégia, amelynek mottója: „Biztonságosabb társadalom – megtartó közösség”.

Az előző évek tapasztalatai alapján, a programok célszerűségének fokozása érdekében egy 
rendhagyó programmal is készül a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.

FLASH MOB, AVAGY "VILLÁMCSŐDÜLET"

Ez egy olyan figyelemfelkeltő esemény, amely hirtelen jön létre valamilyen nyilvános helyen, 
és  spontán  be  lehet  kapcsolódni. A flash  mob  világszerte  egyre  népszerűbb.  Az  emberek 
rendszerint nagyon jól reagálnak rá, felkelti a figyelmet, jó hangulatú, kiválóan alkalmas arra, 
hogy  egy nemes  ügyet  hirdessen,  szolgáljon.  Az  esemény  során  a  résztvevők  valami 
szokatlan,  vagy  oda  nem  illő  –  ám a  jó  ízlés  határain  belül  mozgó  –,  látványos  dolgot 
csinálnak  együtt.  Az  esemény  célja  az,  hogy  az utca  emberének  a  figyelmét  ráirányítsa 
valamilyen ügyre, vagy csak egyszerűen elgondolkodtassa a megszokott, rutinszerű dolgokkal 
kapcsolatban, hogy új perspektívából mutasson be egy jelenséget.
Példák a nagyvilágból:
http://www.youtube.com/watch?v=HqhWHxePs4o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1j7GkrCNvbY&feature=related

A  Békéscsabai  Kábítószerügyi  Egyeztető  flash  mob-ot  szervez  a  Kábítószer-ellenes 
napok keretében Békéscsabán.

Az ÖSSZEFOGÁS jegyében  2011. június 24-én,  pénteken 17.00 órakor a Csaba Center 
aulájában résztvevők 3 percig fogják egymás karját mozdulatlanul, rezzenéstelenül, mialatt 
zene szól a Csaba Center minden szintjén jól hallhatóan. A résztvevők a 3 percet követően, 
azaz amikor elhallgat a zene, azonnal megmozdulnak, továbbmennek, mintha mi sem történt 
volna.
A  cél  az,  hogy  minél  többen  vegyenek  részt  a  dologban,  mert  annál  látványosabb, 
figyelemfelkeltőbb az akció.

Továbbítsd  ezt  a  levelet  barátaidnak,  ismerőseidnek,  hogy  minél  többen  legyünk  és 
igazán figyelemfelkeltő legyen az akciónk.
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