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Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

rádi bychom vás pozvali na piknik, který pořádáme již sedmým rokem na podporu
fairtradových a lokálních pěstitelů – Férovou snídani NaZemi, jež se koná v sobotu
13. května. Aktivní můžete být rovněž na poli pracovních podmínek v oděvním průmyslu –
podepište petici za vyšší transparentnost dodavatelských řetězců. Dočíst se můžete také
kdo vyhrál cenu Fairtradový počin roku či si prohlédnout fotogalerii  o pracovních
podmínkách v obuvnickém průmyslu v Indii, která vyšla na idnes.cz.

Podnětné čtení
Gabriela Štěpánková

WWW.NAZEMI.CZ

Pojďte s námi na piknik,
podpoříte tak fairtradové a
lokální pěstitele

Férová snídaně NaZemi na podporu
fairtradových pěstitelů a pěstitelek se blíží. Už
jste si vyhlédli místo, kde budete snídat? V tuto
chvíli  máme zaregistrovaných téměř 150 míst.
Je taky nejvyšší čas popřemýšlet co s sebou.
V našem obchodě si můžete pořídit výborný
fairtradový čaj  a kávu a lahodné čokolády.
Recepty na dobroty z fairtradových a lokálních
surovin najdete třeba zde.  A počasí se
nelekejte. Do soboty 13. května se určitě udělá
hezky. A pokud by počasí přece jen zazlobilo,
tak každá registrovaná Férová snídaně má i
svoji  dešťovou variantu někde v suchu a teple.

Více o akci si můžete přečíst zde či na
facebooku.

Idnes.cz uveřejnila fotogalerii
z našeho mapování
pracovních podmínek v Indii

Chcete se rychle zorientovat v hlavních
problémech, které trápí dělníky a dělnice
v indickém obuvnickém průmyslu? Podívejte se
na fotogalerii,  kterou uveřejnil portál idnes.cz
z naší cesty po Indii. Mladá fronta DNES také
publikovala v sobotu 22. dubna rozhovor
s kolegy Standou Komínkem a Adamem
Čajkou o pozadí cesty. Rozhovor bude v
rozšířené verzi již brzo zveřejněn rovněž na
idnes.cz, sledujte náš facebook, zasdílíme ho.

Představujeme tým NaZemi:
Stanislav Komínek
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Úspěch: EP volá po nových
pravidlech, která mají vést ke
zlepšení pracovních podmínek
dělníků a dělnic

Poslanci Evropského parlamentu (EP) přijali
ve čtvrtek 27. dubna rezoluci vyzývající
k formulaci nových pravidel, která by
zavazovala textilní a oděvní firmy více
respektovat pracovní a lidská práva dělníků a
dělnic, kteří pro ně zboží vyrábí. Mimo jiné
žádají Evropskou komisi, aby zahájila kroky,
jež by firmy donutily povinně zveřejňovat, kde
vyrábí. Před hlasováním jsme o podporu
požádali všechny české europoslance a
společně s dalšími 78 organizacemi jsme
v rámci našeho působení v Clean Clothes
Campaign poslali otevřený dopis Evropské
komisi a vyzvali  ji k dalším krokům.

Více se dočtete zde.

Škola a nemocnice vyhrály
soutěž
o Fairtradový počin roku

Fairtradová svačinka v Nemocnici TGM
Hodonín a Fairtradová večeře na Masarykově
základní škole Litoměřice. To jsou dvě akce,
které se stejným počtem bodů získaly ocenění
Fairtradový počin roku 2016. Jedná se
o nejinspirativnější akce na podporu fair trade,
které se v loňském roce v České republice
udály. Odbornou porotu tvořili členové
kampaně Fairtradová města a školy ,  mezi nimi
i NaZemi. Cenu veřejnosti vyhrálo Gymnázium
 Mimoň.

Více se dozvíte zde.

Standa vystudoval Pedagogickou fakulty
Masarykovy univerzity. Dva roky působil jako
pedagog v romském centru, poté dva roky
zaváděl v České republice novou sociální
službu sanace dluhů, která nabízí řešení
předluženosti lidí po výkonu trestu odnětí
svobody. V NaZemi působí od roku 2009 a
věnuje se vedení informačních kampaní
(Férová snídaně NaZemi,  Výstava na
stromech, Fairtradová města), dokumentaci
pracovních podmínek v zemích globálního
Jihu, společensky odpovědnému veřejnému
nakupování a tématu fair trade. Ve volném
čase rád dovádí s rodinou, vaří, rybaří a hraje
basket.

Čtyři roky po zřícení Rana
Plaza: podpořte petici

V pondělí 24. dubna jsme si připomenuli výročí
zřícení továrního komplexu Rana Plaza
v Bangladéši, při němž zahynulo více než 1
100 lidí. Po čtyřech letech je zřejmé, že
potřebujeme vyšší míru transparentnosti
mezinárodních oděvních firem. Čtěte a
podpořte proto petici Clean Clothes Campaign.
Tragédii každoročně připomíná také Fashion
Revolution Week reflektující možnosti
současného oděvního průmyslu. Účastnili jsme
se diskuze na Fashion Revolution Day v Brně.

http://www.nazemi.cz/sites/default/files/ec_call_on_transparency.pdf
http://www.nazemi.cz/cs/uspech-ep-vola-po-novych-pravidlech-ktere-maji-vest-ke-zlepseni-pracovnich-podminek-delniku-delnic
http://www.fairtradovamesta.cz/
http://www.nazemi.cz/cs/skola-nemocnice-vyhraly-soutez-o-fairtradovy-pocin-roku
http://www.ferovasnidane.cz/
http://www.nazemi.cz/cs/vystava-na-stromech
http://www.nazemi.cz/cs/vystava-na-stromech
http://www.fairtradovamesta.cz/
https://www.change.org/p/gotransparent-demand-to-know-who-made-your-clothes-2f840973-c59e-4915-8ec6-b81115cfd6e0
https://www.facebook.com/fashionrevolutionczechrepublicandslovakia.org/
https://www.facebook.com/fashionrevolutionczechrepublicandslovakia.org/
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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

Sledujte nás na Twitteru.

Přihlaste si i náš Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky.

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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