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Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

jednání politických stran o sestavení budoucí vlády jsou v plném proudu. Možná by vás v
této souvislosti mohla zajímat naše analýza, jak se staví politické strany k tématům
důstojné páce, lidských práv či migrace. V říjnovém newsletteru najdete také informaci o
naší roli  při přípravě Národního akčního plánu pro byznys a lidská práva. Podívat se
rovněž můžete na naši reportáž o pracovních podmínkách lidí vyrábějících pro nás boty,
jež jsme natočili v indických továrnách a sweatshopech, a kterou odvysílala FTV Prima.

Příjemné podzimní dny

Gabriela Štěpánková

Česká republika přijala
Národní akční plán pro byznys
a lidská práva

NaZemi se podílelo na vytvoření Národního
akčního plánu pro implementaci Obecných
principů OSN pro byznys a lidská práva.
Strategický plán byl v České republice
schválen vládou 23. října letošního roku a řeší
období od roku 2017 do roku 2022. Klade si za
cíl zlepšit ochranu lidských práv v souvislosti s
podnikatelskou činností. Ačkoliv se nám řadu
věcí do plánu nepodařilo prosadit, považujeme
jeho přijetí za pozitivní. Měl by být
prostředkem, který pomůže všem relevantním
aktérům k důslednému naplňování lidských
práv. Měl by dále vést k posílení diskuze k
tématu a také průběžně reagovat na aktuální
vývoj v ČR i ve světě. Více informací, včetně
odkazu na akční plán naleznete zde.

Podívejte se na naši reportáž
odvysílanou na Primě

FTV Prima v pořadu Svět uveřejnila 24. září
naši reportáž z utajovaných sweatshopů, ale i
velkých továren v Indii, kde šijí boty známé
značky. Reportáž najdete zde. Podívejte se,
stojí to za to! Záběry natočili Stanislav
Komínek a Adam Čajka z NaZemi, střih Jakub
Freiwald. Fotogalerii z cesty uveřejnil také
zpravodajský portál idnes.cz.

Liga lidských práv pije naše
Fair Café

http://www.nazemi.cz/
http://mailchi.mp/1cebdd35d22e/newsletter-nazemi?e=aa20a169b2
https://www.nazemi.cz/cs/ceska-republika-prijala-narodni-akcni-plan-pro-byznys-lidska-prava
https://youtu.be/54Sk5VThHOI
https://www.facebook.com/PrimaSvet/?fref=mentions
https://youtu.be/54Sk5VThHOI
https://ekonomika.idnes.cz/reportaz-indicke-dilny-na-boty-detska-prace-fe0-/eko-zahranicni.aspx?c=A170421_174004_eko-zahranicni_fih
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Jak se staví vítězné strany k
tématům důstojné práce,
lidských práv a migrace

Sliby a záměry ve volebních programech
mnoha politických stran si v oblastech důstojné
práce, lidských práv a migrace samy sobě
protiřečí. Vyplývá to ze studie, kterou jsme
ještě před volbami vydali ve spolupráci se
spolkem Pomáháme lidem na útěku. Společně
jsme srovnali a vyhodnotili programy všech
deseti politických stran a hnutí, jež měly dle
volebních průzkumů největší šanci stát se po
volbách součástí Poslanecké sněmovny. Více
se dočtete zde.

Jak se v Čechách vyrábí
boty?

Na našem novém webu www.pribehbot.cz se
snažíme mj. ukázat rozmanitost přístupů k
odpovědnosti či představit některé české
výrobce bot. Přinášíme video s jedním z nich.
Na webu najdete i další zajímavá videa a
fotogalerie. Zjistíte tam například také, co
můžete pro změnu pracovních podmínek v
obuvnickém průmyslu udělat vy, co firmy, co
státy.

„Naším mottem je ´Blíže spravedlnosti´ a pití
férové kávy se tak pro nás stalo jasnou volbou.
Nediskriminace, transparentnost a
odpovědnost jsou principy, které máme s fair
trade společné,” uvedl lídr Ligy lidských práv
Dan Petrucha.

Pokud byste i vy chtěli pít na vašem pracovišti
fairtradovou kávu, speciálně naše Fair Café,
kontaktujte kolegyni Hanu Chalupskou
(hana.chalupska@nazemi.cz).

Mrkněte se na video
propagující Globální kompas.
Namluvil ho pro nás
Arnošt Goldflam

Cesta za odpovědností vůči světu kolem nás je
plná překážek. (Nejen) skautským oddílům
může pomoci Globální kompas, který jsme
vytvořili společně s Junákem v rámci projektu
Skauti na Zemi. Díky pochopení souvislostí
můžete lépe porozumět kudy se vydat, můžete
sledovat svou cestu a získat konkrétní tipy na
oddílovou činnost.

Podívejte se na propagační video a navštivte
www.globalnikompas.cz.

Jsme na Facebooku - buďte tam s námi! Přidejte se k nám na stránkách:

NAZEMI | OBUJ SE DO TOHO | PODPORUJI FAIR TRADE |  UŠILI TO NA NÁS! 
FAIRTRADOVÁ MĚSTA

https://www.nazemi.cz/cs/dustojnou-praci-kandidujici-strany-ve-svych-programech-prilis-neresi
http://www.pribehbot.cz/cs#pribeh6-tomas-karlik
http://www.pribehbot.cz/cs
http://www.pribehbot.cz/cs#pribeh6-tomas-karlik
https://www.nazemi.cz/cs/faircafe
https://www.facebook.com/skaut/videos/10154736470817447/
http://www.globalnikompas.cz/
https://www.facebook.com/skaut/?fref=mentions
https://www.skautinazemi.cz/
https://www.facebook.com/skaut/videos/10154736470817447/
http://www.globalnikompas.cz/
http://www.facebook.com/nazemicz
https://www.facebook.com/obujsedotoho
http://www.facebook.com/podporujifairtrade
http://www.facebook.com/usilitonanas
http://www.facebook.com/fairtradovamesta?v=wall
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Sledujte nás na Twitteru.

Přihlaste si i náš Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky či Zpravodaj
Obchodu NaZemi.

Sledujete naše úspěchy a fandíte naší práci? Podpořte nás nákupem v
našem fairtradovém obchodě!

Přeposlali vám tento newsletter známí a chcete jej  dostávat sami? Zaregistrujte se na webových
stránkách www.nazemi.cz nebo napište na info@nazemi.cz.

Pokud už Newsletter NaZemi nechcete nikdy dostat, odhlaste se z adresáře NaZemi.

NaZemi, www.nazemi.cz, e-mail: info@nazemi.cz
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