
I anledning af EU’s årlige Anti-trafficking dag inviterer HopeNow til 

en spændende og oplysende aften med fokus på menneskehandel.

HopeNow er aktiv både i den nære menneskelige relation og i 

forhold til generel forbedring af forholdene for handlede mennesker.

Lyder det interessant?

 -Så kom og hør mere om HopeNow og arbejdet imod menneskehandel! 

Se programmet på bagsiden!

Torsdag den 18. oktober 2012 fra kl 17.30 

i Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade 59

Menneskehandel er verdens tredje største kriminelle foretagende. 

2,5 millioner mænd, kvinder og børn er ofre for menneskehandel. 

Dette ønsker HopeNow at lave om på!

HopeNow
Empowering Trafficked People

HopeNow udfører direkte socialt og opsøgende arbejde i fængsler, 

asylcentre, på gade og andre steder; underviser og holder foredrag i 

hele landet og udfører præventivt arbejde og reintegrations arbejde i  

ofrenes oprindelseslande. 

Tilmelding: Senest d.14/10 inklusiv antal til: sune.hopenow@gmail.com

Ligestillingsudvalget 2012-13
LIU alm. del Bilag 5
Offentligt
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Program
17.30 - 17.35 Velkomst v Anne Brandt Christensen.

17.35 - 17.50 Michelle Mildwater, som netop er vendt hjem fra Nigeria,   

   fortæller om HopeNows arbejde for og med ofre for 

   menneskehandel.

17.50 - 18.05 Kvindekoret Noble Women. 

18.05 - 18.25 Andy Desmond, tidligere DC ved The Metropolitan Police,  

   London, fortæller om JuJu (sort magi) og menneskehandel.

18.25 - 18.35 Sangerinden Miriam Mandipira. 

18.35 - 18.45 Uddeling af HopeNow Prisen 2012.

18.45 - 18.55 Sangerinden Miriam Mandipira. 

18.55 - 19.00 Afrunding v Anne Brandt Christensen.

19.00 - 20.15 Vin, vand & snacks samt jazz musik med bandet The 

   WhittaMaintz & fotoudstilling i Menighedshuset ved 

   siden af kirken.

Arrangementet er gratis og der adgang til både kirken og menighedshuset bagefter.
Dog kan penge medbringes til donationer eller oprettelse af medlemskab.

Meld dig ind i HopeNow

- Så gør du noget aktivt for at bekæmpe menneskehandel! 

  (150kr for støttemedlemskab i  2012, studerende & pensionister 50kr)

www.hopenow.dk
Se mere på

- eller følg os på Facebook!

HopeNow
Empowering Trafficked People

http://www.hopenow.dk
https://www.facebook.com/pages/HopeNow-Empowering-Trafficked-People/303076699725100?ref=ts

