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Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.

11/2018

Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

máme pro vás hned dvě petice, jež stojí za to podepsat. Mohou pomoci dělníkům a
dělnicím, kteří šijí oblečení mnoha známých značek pro evropský i český trh. V newsletteru
se dočtete také o našich úspěších nebo si můžete prohlédnout fotografie z proběhlé
Národní fairtradové konference.

Pěkný advent vám za celé NaZemi přeje

Gabriela Štěpánková

P.S.: Udělejte si fairtradové Vánoce a nakupte v našem Obchodě NaZemi. Potěšíte své
blízké, pěstitele a pěstitelky i nás.

Podepište petici adresovanou
H&M

Přidejte se k více než 140 000 lidem, kteří už
podepsali petici adresovanou H&M. Požaduje,
aby její představitelé dodrželi slib a zajistili, že
dělníci a dělnice, kteří pro ně šijí, budou
dostávat důstojnou mzdu. Nízké mzdy,
nadměrné přesčasy a další pracovní zátěž v
domácnosti mají zejména u dělnic za následek
podvýživu, únavu a vedou až k omdlévání na
pracovišti. Více informací naleznete zde. Petici
najdete pod tímto odkazem.

Bangladéšská dohoda, jež
chránila dělníky a dělnice, je
ohrožena

Mikuláš a Vánoce: příležitost
podpořit fair trade

Udělejte na Vánoce radost svým blízkým
něčím fairtradovým. Třeba čokoládou,  kávou
nebo čajem (na Darjeeling máme 10% slevu) z
našeho Obchodu NaZemi. Radost bude hned
trojitá. Potěšíte své blízké etickým produktem,
podpoříte pěstitele a pěstitelky (ti dostanou za
svoji  práci důstojně zaplaceno) i neziskovku
NaZemi.
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Bangladéšská dohoda, která vznikla po pádu
továrny Rana Plaza a jež zajistila mnoha
dělníkům a dělnicím bezpečnost, je nyní
ohrožena. Ke 30. listopadu má být ukončena
činnost bangladéšské pobočky kvůli  soudnímu
zákazu, který na ní uvalil  Nejvyšší soud.
Podepište petici adresovanou předsedovi
bangladéšské vlády, aby se zasadil o další
platnost dohody. Více informací se dočtete
zde.

Jak to vypadalo na Národní
fairtradové konferenci

Prohlédněte si fotografie z konference, na níž
se sešlo více než sto lidí věnujících se
kampani Fairtradová města a školy .  Na
konferenci jsme vytvořili společný prostor pro
sdílení praktických zkušeností a kontaktů,
spolupráci i vzájemnou motivaci k podpoře fair
trade v České republice. Informace o programu
a výstupech najdete zde.

Naše video ke Globálnímu
kompasu vyhrálo na filmovém
festivalu

Vyhráli jsme Světový skautský filmový festival
v kategorii „social media“ s naším videem
propagujícím nástroj Globální kompas. Video
jsme vytvořili společně s Junák – český skaut.

Podívejte se,  jak můžete být se svým
skautským oddílem, ale třeba i školním
kolektivem, globálně odpovědnými.

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

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

Sledujte nás na Twitteru a na Instagramu.

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.
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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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