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Fair trade
Česká nevládní organizace NaZemi - společnost pro fair trade, která se zabývá
vzděláváním a vedením kampaní v oblasti aktuálních globálních a rozvojových témat
uspořádala během uplynulého víkendu seminář s názvem Jesenka. Jednalo se o seminář
o důstojné práci a společenské odpovědnosti firem a konal se ve Sluňákově – Centru
ekologických aktivit města Olomouce.
Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná
podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a
spotřebitelem na straně druhé.
•
•

Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z
bludného kruhu bídy, žít důstojný život a plánovat budoucnost.
Nám, spotřebitelům, pak dává fair trade jedinečnou možnost prostřednictvím
každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na
celém světě.

Koupí výrobků s označením Fair Trade vyjadřujete svou solidaritu s lidmi, kteří je vyrobili.
Společnost NaZemi pořádá celou řadu kampaní, díky nimž můžete i Vy pomoci zlepšit
pracovní a environmentální podmínky výroby v rozvojových zemích. Váš hlas může být
rozhodující. Jedna z právě probíhajících kampaní se jmenuje Budka NaZemi. Jedná se o
fotopetiční akci a Vy můžete prostřednictvím budky volat po lidských právech v byznysu.
Budka je místo, kde můžete dát svůj hlas dodržování lidských práv a odpovědnosti firem.
Budku je možno potkat a podpořit na festivalech nebo virtuálně na webu
http://www.budkanazemi.cz/, kam můžete nahrát svojí fotografii z počítače, facebooku a nebo
přímo z webkamery. Již nyní si „zařvalo“ pro dobrou věc 1250 „budkařů“. Připojte se k nim a
ukažte, že lhostejnost není vaše vlastnost. Podpořte společný hlas vzkazující firmám, že lidem
v ČR záleží na tom, aby firmy své zboží vyráběly v důstojných podmínkách a neporušovaly
lidská práva. Firmy musí jasně (u)slyšet volání lidí v Česku přejících si společensky
odpovědné podnikání.
Zakřičte na firmy, které na český trh dodávají spotřební zboží často vyráběné v Číně nebo v
jiných rozvojových zemích za cenu porušování lidských práv. Fotografie, které se do konce
roku 2011 na webu nasbírají, utvoří konečnou fotopetici, jež bude odeslána kompetentním
osobám z řad korporací či politiků. Fotopetice bude symbolicky zakončena 10. prosince v den
oslav Dne lidských práv.

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl
ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod
Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte
navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete
nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně.

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“

