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

12/2017

Milí příznivci a příznivkyně NaZemi,

v posledním newsletteru tohoto roku najdete video, díky kterému se můžete podívat do
indických továren a koželužen na výrobu obuvi. Dočtete se rovněž o pozitivních příkladech
firem usilujících o etický přístup či o postoji bank k dodržování lidských práv. Přinášíme
vám také tip na veganské boty a pozvánku do brněnských kaváren, v nichž si můžete dát
naše Fair Café.

Pěkné Vánoce

Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz

Jak to chodí v indických
koželužnách a proč bychom si
měli dávat pozor na své kroky

Nosíte kožené boty? Dost možná byla kůže na
ně zpracovaná v některé z indických
koželužen. Jaké podmínky tam panují,  jsme
zkoumali v rámci našeho výzkumu Dávej pozor
na své kroky, jehož výsledky si můžete přečíst
zde.  V článku najdete také 7minutové video,
ve kterém můžete na vlastní oči vidět, kdo, kde
a jak kůži i boty vyrábí.

Lze to dělat lépe: pozitivní
příklady z obuvnického
průmyslu

Kam zajít do kavárny na naše
Fair Café?

Pokud jste z Brna a rádi byste si někde dali
fairtradovou kávu, pak vám doporučujeme
hned pět kaváren, které nabízejí naše Fair
Café. Je to kavárna Tři ocásci,  cukrárna Tři
čupcáci,  kavárna v Divadle Polárka a Hravý
bar.  Fair Café také dlouhodobě odebírá
kavárna Místogalerie. Jedná se o kavárnu v
podkroví legendárního brněnského domu
Skleněnka. Pokud vám káva zachutná a chtěli
byste si ji koupit domů, pak můžete v našem e-
shopu obchod.nazemi.cz či přímo u nás v
NaZemi na Kounicově 42. Obchod bude po
vánočních svátcích znovu otevřen od 8. ledna,
vždy pondělí až čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Obout se do toho odpovědně:
veganské a barefootové boty

http://www.nazemi.cz/
http://mailchi.mp/9a5e5a0f0197/newsletter-nazemi?e=aa20a169b2
http://www.nazemi.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=AQI_eT3L8cQ
http://www.nazemi.cz/davej-pozor-na-sve-kroky
https://www.youtube.com/watch?v=AQI_eT3L8cQ
https://www.nazemi.cz/cs/faircafe
https://www.nazemi.cz/cs/faircafe
https://www.triocasci.cz/
https://www.triocasci.cz/
https://www.triocasci.cz/
http://www.divadlopolarka.cz/
http://www.stolnitenisbrno.cz/
http://www.stolnitenisbrno.cz/
http://www.mistogalerie.cz/
https://obchod.nazemi.cz/5-fair-cafe
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Jak zlepšit pracovní podmínky v celém svém
dodavatelském řetězci? To mohou najít
obuvnické společnosti  v námi vydané studii
How to do better: an exploration of better
practices within the footwear industry.
Inspirovat se mohou příklady značek jako
Ethletic, Veja, Sole Rebels, Nisolo či Po Zu,
které usilují o etický přístup. Zpráva obsahuje
konkrétní doporučení pro všechny, kteří chtějí
při výrobě svého zboží dbát na pracovní a
potažmo i lidská práva. V článku najdete i
zhodnocení používaných certifikací. Více se
dočtete zde.

Jak banky (ne)přispívají k
dodržování lidských práv

Zjišťují si banky při úvěrování firem, zda
dodržují při svém podnikání lidská práva?
Právě na tuto problematiku jsme se zaměřili v
naší poslední analýze Something is a foot.
How human rights standards and
environmental regulations in the footwear
industry are being quietly ignored by banks. Ta
se snaží odpovědět na otázku, zda banky
vyžadují od svých klientů odpovědný podnikový
management zohledňující ekologické a sociální
dopady výroby v dodavatelských řetězcích.
Více se dočtete zde.

Ahinsa

Když něco nemůžete sehnat a nechcete
uhnout ani o kousek, začněte to vyrábět sami.
Třeba veganské a barefootové boty. Podívejte
se na video se zakladatelem české značky
Ahinsa Shoes. Najdete ho na webu
www.pribehbot.cz, který odkrývá pozadí výroby
našich bot. A jaký příběh mají vaše boty?

Tisíce lidí vzkázalo
obuvnickým firmám: chceme
vědět, kde se vyrábí naše
boty

Celkem 13 606 lidí podepsalo v několika
evropských zemích petici požadující, aby
obuvnické firmy uváděly, kde a za jakých
podmínek vyrábějí své zboží. Do petice se
zapojili také čeští spotřebitelé a spotřebitelky,
kterým tímto děkujeme. Petici jsme již doručili
26 obuvnickým společnostem (Deichmann,
Camper, Prada, Birkenstock, CCC či Leder &
Schuh) a předali  jsme ji také představitelům
Evropského parlamentu, aby transparentnost
firem začali řešit na evropské úrovni. Přečtěte
si,  jak firmy zareagovaly a zda je naděje na
změnu.

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/pozitivni-priklady
https://www.nazemi.cz/cs/banky-a-lidska-prava
https://www.pribehbot.cz/cs#pribeh3-lukas-klimpera
https://www.facebook.com/ahinsashoes/?fref=mentions
https://www.pribehbot.cz/cs
https://www.nazemi.cz/cs/predani-petice
https://www.nazemi.cz/cs/predani-petice
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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