
Program

12:30–13:00  Prezence

13:00–13:30  Přivítání účastníků a představení programu

13:30–14:00  Petr mareš: Prosím, sedřete nás z kůže! 
Nejzásadnější problémy v souvislosti 
s pracovními podmínkami v dodavatelských 
továrnách. 

14:00–14:30  ruth Kelly: Koherence politik  
a Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

14:30–14:45  Coffee break 

14:45–16:00  Diskuze a příprava návrhů ve skupinách

16:00–16:30  Prezentace návrhů jednotlivých skupin

16:30–16:45  Coffee break

16.45–17.30  Panelová diskuze s představiteli byznysu 
a odborníky

17:30–18:00  Shrnutí dne a co bude dál?

18:00–18:30  Občerstvení, prostor pro neformální setkání



JaK buDe Fórum Probíhat?

V úvodu zazní příspěvky dvou odborníků, které shrnou 
nejzásadnější problémy a výzvy, které nám pomohou 
utříbit si svůj vlastní názor na věc. Po přestávce budou 
následovat debaty pod vedením facilitátorů u jednotlivých 
diskuzních stolů ve skupinách. Cílem těchto debat bude 
shromáždit odpovědi na dvě otázky:

1. Jak by se měla změnit rozvojová a obchodní politika 
eu, aby dostála svým principům (vymýcení chudoby, 
zlepšování pracovních podmínek a dodržování 
lidských práv)? Jak by se mohly navzájem rozvojová 
a obchodní politiky eu doplňovat?

2. Jaké informace potřebuje evropský spotřebitel, aby 
mohl sehrát pozitivní roli v případné změně?

Na závěr společně shromáždíme výstupy vzniklé 
z debatních fór a v panelové diskuzi se s námi o názor 
podělí zajímaví hosté z řad firem.

Co Se Stane Po Fóru?

V průběhu Fóra společně připravíme návrhy a nápady pro 
evropské politiky, ze kterých vznikne souhrnná zpráva. 
Fórum pro změnu bude současně probíhat v dalších 
11 zemích. Výsledky jednotlivých fór budou předány 
představitelům Evropské unie na konci roku 2015 jako 
požadavky evropských občanů.



Petr mareš, Česká republika

Petr působí v organizaci NaZemi. Věnuje se tématu 
pracovních podmínek v dodavatelských řetězcích 
oděvního a obuvnického průmyslu a odpovědnosti firem 
za podmínky při výrobě. Pod jeho vedením se organizace 
NaZemi připojila k mezinárodní platformě Clean Clothes 
Campaign.

Ve svém příspěvku se bude věnovat pozornost 
následujícím otázkám a tématům:

 z Jak se projevuje porušování lidských práv 
v dodavatelských továrnách v obuvnickém a oděvním 
průmyslu? 

 z Jaký postoj zaujímají mezinárodních značky 
k nejzásadnějším problémům? 

 z Jsou dobrovolné programy společenské  
odpovědnosti firem (CSR) efektivní? 

 z Jaký je postoj mezinárodního  
společenství k odpovědnosti firem? 

 z Příklady závazných dohod. 

 z Jaká je role spotřebitele?



ruth Kelly, Velká Británie 

Ruth pracuje v britské organizaci ActionAid, která působí 
ve více než 45 zemích v Africe, Asii a Latinské Americe. 
V těchto oblastech ActionAid podporuje především 
nejchudší ženy a děti, aby mohly žít důstojným životem. 
Mezi priority organizace patří ženská práva, vzdělávání, 
ukončení hladovění, konflikty a nespravedlivý ekonomický 
systém.

Ruth se dlouhodobě věnuje souvislostem mezinárodního 
obchodu a rozvoje. V organizaci je odpovědná za program 
Policy Unit. Před rokem 2013 Ruth působila v organizaci 
Oxfam, v Rozvojovém programu OSN (UNDP) a Evropské 
komisi. 

Ve svém příspěvku se bude věnovat následujícím 
otázkám a tématům:

 z Jak se evropské politiky (ne)doplňují, 
aby dosáhly vymýcení chudoby nebo 
zajištění lidských práv? 

 z Co můžeme očekávat v této oblasti 
v rámci nových Cílů udržitelného 
rozvoje (SDGs), které navazují na 
agendu Rozvojových cílů tisíciletí 
(MDGs)? 

 z Transparentnost v souvislosti 
s odpovědností.


