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Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,
rádi

bychom vás upozornili zejména na náš nový web

o pozadí výroby bot

www.pribehbot.cz a na blížící se výstavu Příběh banánu (do úterý 3. října se můžete
registrovat jako organizátoři či organizátorky). Za přečtení rovněž určitě stojí reportáž
Standy Komínka, který v Indii, společně s kolegou Adamem, zjišťoval, za jakých podmínek
se zde vyrábí boty i pro český trh. Přinášíme také tip na kurz, stáhnout si můžete
aktualizovaný materiál Boxuj za změnu či si objednat vzdělávací program.
Příjemné čtení
Gabriela Štěpánková
P.S.: Vy, kteří jste ještě nepodepsali petici za transparentnost firem, máte ještě do 15. října
šanci. Děkujeme!

Stromy budou vyprávět
příběhy lidí pěstujících
banány

Claudie má dvě dcery, které však vidí jen
hodinu denně. Zbytek dne,12 a více hodin,
tráví na banánové kostarické plantáži. I za tak
dlouhou pracovní dobu včetně přesčasů
dostává jen minimální mzdu, ze které má
problém sebe a dcery uživit. Pracuje s
nebezpečnými látkami bez ochranných
pomůcek. Nemá se kam schovat, když letadla
práškují pesticidy plantáž. Na pracovišti musí
čelit sexuálnímu obtěžování. Kvůli zapojení do
odborů ji v práci šikanují. Seznámit se s jejím
příběhem, i příběhy dalších zaměstnanců a
zaměstnankyň kostarických a panamských
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Staňte se organizátorem či
organizátorkou výstavy

Pomozte nám překonat loňský počet míst, kde
se Výstava na stromech konala. Rádi bychom
výstavu, jež se letos zaměřuje na podmínky
pěstování banánů, viděli ve více než 70
parcích. Ještě je čas se přidat, poslední balíky
s plakáty budeme posílat v úterý 3. října.
Staňte se místním organizátorem či
organizátorkou! Výstavu vám zašleme zdarma.
Stačí napsat na stanislav.kominek@nazemi.cz.
Více na www.vystavanastromech.cz.
Podívejte se na video, na výstavu se už těší i
Enti společně s tancujícími banány.
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plantáží, můžete od 7. do 14. října
v desítkách parků republiky. Pokud na výstavu
pod širým nebem zavítáte, na 14 panelech s
fotografiemi se dozvíte, co vše se skrývá za
tolik oblíbeným tropickým ovocem – banány.
Více informací naleznete zde.

Spustili jsme nový web:
zjistěte, jak byly vyrobeny
vaše boty
Podepište petici za
transparentnost firem

Navštivte náš nový interaktivní web
www.pribehbot.cz! Ve fotogaleriích uvidíte, jak
vznikly vaše boty. Můžete si taky zkusit
poskládat účtenku a odhalit tak, kdo na botách
vydělá nejvíc. Dozvíte se, co můžete sami
udělat pro změnu v obuvnickém průmyslu.
Můžete si rovněž pustit videa, díky kterým
zjistíte, jak se vyrábí boty v Čechách nebo jak
řeší nákup bot uvědomělá spotřebitelka či jak
aktivní dokáže být v tématu odpovědné
spotřeby jedna ze škol. Web je určen všem,
kdo si kupují boty a chtějí vědět více informací
o pozadí jejich výroby. Zajímavý může být také
pro školy, které mohou k tématu uspořádat
výstavu či si stáhnout výukovou lekci.

Jak se kousek od Taj Mahalu
šijí naše boty

Přečtěte si reportáž z naší cesty do Indie, kde
jsme pátrali po podmínkách výroby bot.
V Dillí sedáme s kolegou Adamem do vlaku
směr Agra. Toto město v indickém státě
Uttarpradéš je jednou z nejnavštěvovanějších
turistických destinací světa. Milióny lidí se do
města vzdáleného 200 km od Dillí vydávají za
monumentální stavbou Taj Mahal. Na výstavbě

file:///C|/Newsletter_NaZemi_08_09_2017.html[2.10.2017 11:07:41]

Možná, že kůži na vaše boty zpracovávalo v
koželužně v Bangladéši dítě na obrázku. Jen o
tom nevíte. Podepište petici za transparentnost
firem, aby měly firmy povinnost uvádět, kde a
za jakých podmínek vyrábí. To je první krok ke
změně. Je to samozřejmě důležité i u výroby
nekožených bot.
Jaké problémy jsou s výrobou bot spojené,
najdete na našem novém webu
www.pribehbot.cz.

Začněte školní rok s našimi
vzdělávacími programy

Chcete dostat globální rozvojové vzdělávání do
své školy? Stačí si vybrat z nabídky našich
vzdělávacích programů, jež se hodí do
několika průřezových témat. Probíhají s
aktivním zapojením všech studentů a
studentek, kteří se v průběhu naučí novým
dovednostem (kritické myšlení, spolupráce) a
získají celou řadu nových informací – od
problematiky nedostatku vody ve světě, přes
dětskou práci, pěstování banánů až po
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mausolea se zde pro mughalského panovníka
Šáhdžahána v polovině 17. století podílelo 20
000 dělníků po dobu 22 let. V současnosti zde
pracuje 125 000 dělníků a dělnic na něčem
úplně jiném. Vyrábí boty, které nosíme i my v
Evropě. S Adamem vyrážíme pátrat po
podmínkách jejich výroby.
Celou reportáž najdete tady.

(ne)spravedlnost světového trhu či důsledky
globalizace. Programy jsou interaktivní, ukazují
problémy globalizovaného světa diskusí a hrou
ve třídě. Podrobnější informace najdete zde
nebo pište na programy@nazemi.cz.

Boxuj za změnu: tipy pro
aktivní občanství

Přihlaste se na kurz Ensalada

Ensalada je dvouvíkendový kurz pro rovery a
rangers ve věku 17–24 let. Je však otevřen i
mladým lidem v dané věkové kategorii, kteří
nejsou součástí skautského hnutí. O dnešním
světě se těžko mluví ve stručnosti. Ale s
jistotou víme, že je propojený. Propojenější než
před pěti lety. Propojenější než před měsícem i
dvěma dny. Trump, brexit, Snowden,
automatizace výroby a jiné velké pojmy poutají
pozornost. K lepší orientaci však potřebujeme
pochopit i jiné, občas neviditelné nitky, díky
kterým souvisíme s lidmi a místy na planetě,
která možná za celý svůj život neuvidíme. Kurz
proběhne v termínech 10.–12. listopadu 2017
a 23.–25. února 2018. Přihlašování je možné
do 8. října zde. Více informací najdete tady.

Každý z nás svým jednáním ovlivňuje dění
nejen ve svém nejbližším okolí, ale i ve
vzdálených částech světa. Odhalte s námi
tajemství aktivního občanství. Aktualizovali
jsme materiál Boxuj za změnu, který nabízí
tipy, jak můžeme měnit svět kolem sebe k
lepšímu. Můžeme k tomu přispívat nejen tím,
co si kupujeme a nekupujeme, ale i dalšími
drobnými i většími rozhodnutími, které každý
den děláme. Nechte se inspirovat, jak vědomě
a aktivně boxovat za 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

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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