Am conceput acest mic ghid pentru a usura
eforturile celor ce vor sa se implice in organizarea celei mai mari miscari de protest
coordonata pe intreg teritoriul tarii si in strainatate. Lupta impotriva exploatarii
gazelor de sist prin metoda fracturarii hidraulice este cu atat mai grea cu cat
interesele marilor corporatii se intrepatrund cu cele ale politicienilor corupti din
Romania. Concesionarea in secret a terenurilor pentru exlorare-exploatare si tacerea
din mass-media ne unesc astazi in lupta pentru salvarea apei potabile, a naturii, a
agriculturii, a turismului, adica pentru apararea dreptului la viata si dreptului la un
mediu sanatos. Noi, cetatenii onesti, am ramas ultimul zid de aparare a drepturilor
fundamentale si a viitorului nostru comun.
Informatiile din acest ghid speram sa fie utile atat celor cu experienta in organizarea
manifestatiilor cat si celor aflati la primul eveniment de acest gen.

Am numit asa acest eveniment intrucat numai unitatea cetatenilor poate da un
raspuns pe masura, un raspuns puternic pe care administratia sa nu il poata ascunde,
sa nu il poata ignora. Ne-am propus coordonarea tuturor manifestatiilor ce vor avea
loc in ziua de 4 Aprilie 2013 in Romania si in strainatate in fata Ambasadelor si
consulatelor Romaniei. Pentru aceasta este nevoie de constituirea grupurilor locale si
coordonarea actiunilor cu celelalte localitati. In acest scop am pornit pagina
www.StopFracturare.ro unde se gasesc toate detaliile despre gazele de sist, fracturare

hidraulica si lcalitatile deja inscrise ca organizatoare. Intentia se poate anunta prin
email-ul pus la dispozitie sau pe pagina de FaceBook dedicate evenimentului
national Romania Spune NU Fracturarii Hidraulice (http://tinyurl.com/b9vpgfs/) sau
(https://www.facebook.com/events/441981515876644/).

1. Coagularea unui grup de 3-4 persoane la nivel local
2. Notificarea Primariei locale (document aflat pe www.stopfracturare.ro)
3. Crearea

evenimentului

pe

FaceBook

si

comunicarea

lui

pe

email:

stopfracturare@gmail.com.
4. Informarea cetatenilor prin toate mijloacele aflate la dispozitie

1. Pe pagina www.stopfracturare.ro gasiti toate materialele pentru printare flyere,
afise, dar prin email puteti solicita sprijin pentru LOGO personalizat pentru
localitatea respective
2. Centralizarea persoanelor de contact din fiecare localitate
3. Communicate de presa vor fi trimise centralizat catre cele peste 800 de
televiziuni, radiouri, ziare, reviste nationale si locale cu locatiile evenimentelor
si ora de incepere, precum si cu informatiile legate de lupta Anti-Fracturare.

1. De la fiecare eveniment trebuie transmise cateva imagini suggestive pentru o
prima runda de publicitate pe evenimentul de pe facebook si adresa de mail
stopfracturare@gmail.com

