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Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

rádi bychom vás upozornili na petici ohledně moci korporací, kterou můžete nyní podepsat.
Důležitý je každý hlas, i ten váš! Zároveň bychom se s vámi chtěli podělit o radost z
nového představení Divadla Feste Display of the Shame, na němž jsme spolupracovali.
Představení se mimo jiné týká podob práce v digitálním věku. Stejnému tématu se věnuje i
náš nový vzdělávací program Budoucnost práce, který rádi přijedeme zrealizovat na vaši
školu, do vašeho skautského oddílu či jiné zájmové skupiny.

Příjemné čtení třeba s šálkem našeho Fair Tea vám za celé NaZemi přeje

Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz

Práva lidem, pravidla
korporacím – stop ISDS.
Podepište petici!

Přidejte se k nám a zastavme společně
korporátní privilegia. Korporace mají svůj
vlastní globální soudní systém, tzv. ISDS, který
používají, aby zastrašovaly vlády. V rámci
tohoto systému mohou korporace žalovat státy,
pokud mezi nimi dojde ke střetu zájmů a pokud
mají pocit, že je vládní politiky připravují o zisk.
Zájmem těchto politik je přitom často postavit
životní prostředí a práva lidí před práva
korporací. Oběti porušování lidských práv mají
zároveň jen malou šanci domoci se
spravedlnosti. Tento problém by řešila závazná
smlouva o byznysu a lidských právech (UN
Binding Treaty), která se právě formuje na
úrovni OSN a která má za cíl přimět

Objednejte si náš nový
vzdělávací program s názvem
Budoucnost práce

V průběhu roku 2019 plánujeme s Divadlem
Feste společné uvedení inscenace Display of
the Shame a vzdělávacího programu  
Budoucnost práce pro skupiny pedagogických
pracovníků. Tento výukový program budeme
od března 2019 vést také na školách. Je
vhodný pro studenty a studentky ve věku 16 let
a starší. Objednávat si ho na vaši školu
můžete již nyní na e-mailu
programy@nazemi.cz.

Program seznamuje studentky a studenty se
základními pojmy souvisejícími s prací v
digitálním věku a možnými perspektivami
vývoje. Interaktivními metodami a skrze práci s
příběhovými texty podněcuje zvažování
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nadnárodní korporace k odpovědnosti. Chceme
tedy, aby Evropská unie a její členské státy
odstoupily od stávajících dohod, které zakotvují
systém ISDS a zároveň aby aktivně podpořily
vyjednávání EU o zmíněné smlouvě.

Pokud máte stejně jako my pocit, že práva
korporací by neměla být nadřazena lidským
právům, podepište petici.

Líbí se vám, co v této oblasti děláme?
 Podpořte nás finančně. Děkujeme!

Zveme vás do Divadla Feste
na představení Display of the
Shame

Jak bude vypadat budoucí soužití robotů a
lidí? Dokáže umělá inteligence nahradit
člověka v jeho výsostných vodách: ve
schopnosti soucitu, předvídání a vcítění se do
partnera? Jak budou lidé trávit svůj denní čas,
pokud mnoho profesí a zaměstnání dokáží
realizovat roboti a umělé inteligence? A co na
to Velký bratr? Jaké možnosti  svobodného
života budou lidé mít, když budou nadnárodní
korporace disponovat drtivou většinou jejich
intimních a životních dat? Takové otázky si
klade představení Divadla Feste s názvem
Display of the Shame, na kterém jsme
spolupracovali. Divadlo Feste působí v
brněnské Industře (Masná 9). Nejbližší reprízy
proběhnou 6. a 20. února, více v programu
zde.

možných důsledků změn pro ně osobně i pro
život společnosti  jako celku. Zaměřuje se
přitom zejména na hodnotové a postojové
aspekty měnícího se světa práce a vede k
přijetí odpovědnosti za využití potenciálu
změny ve prospěch všech.

Zahřejte se v mrazivých
dnech našimi fairtradovými
čaji

Nejen že dobře chutnají, ale zároveň jejich
koupí podpoříte pěstitele a pěstitelky v zemích
globálního jihu i naši neziskovku. V nabídce
máme jak sypané Fair Tea, tak sáčkové
od Hampstead Tea, zelené (Gunpowder,
Korakundah), černé (Darjeeling, Earl Grey),
ibiškový a mátový. Vybrat si můžete tady.
Zasíláme buď poštou nebo vás rádi uvítáme v
našem kamenném obchodě na Kounicově 42 v
Brně.

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!
 

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!
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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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