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Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,
v březnu nám udělali radost všichni studenti a studentky stávkující za klima. Přečtěte si na
toto téma blog kolegyně Kristýny. Pokud vás zajímají možné perspektivy vývoje v
souvislosti s robotizací a digitalizací, pak navštivte náš vzdělávací program „Do roboty!“,
třeba v rámci Podzemní univerzity u Tří ocásků. Můžete si také objednat naše lektory a
lektorky, kteří program přijedou zrealizovat k vám. V newsletteru najdete rovněž informace
týkající se společností adidas a Mizuno, petici na podporu dělníků a dělnic v Bangladéši
nebo pozvánku na Férovou snídani.
Příjemné čtení
Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz

Do roboty! (workshop o
budoucnosti práce)

Zajímají vás možné perspektivy vývoje v
souvislosti s robotizací a digitalizací? Pak si
objednejte náš výukový program „Do roboty!“.
Rádi ho přijedeme zrealizovat do jakékoliv
skupiny lidí ve věku od 16 let výše. Robotizace
a digitalizace proměňují celou řadu věcí –
například to, jak komunikujeme, navazujeme a
udržujeme vztahy, jak se dozvídáme nové
informace, ale i povahu práce. Zamyslete se
společně s námi, jak bude práce v měnícím se
světě v budoucnosti vypadat. Co to může
přinést vám osobně a společnosti jako celku?
Více informací o workshopu najdete zde.

Postavili jsme za české
studenty a studentky
stávkující za klima

Ti se připojili k celosvětovým studentským
stávkám za klima inspirovaných Gretou
Thunberg a pod uskupením Fridays for Future
zrealizovali 15. března stávky po celé České
republice. Kolegyně Kristýna Hrubanová
danému tématu věnovala jeden z článků na
svém blogu.

Jsou značky adidas a Mizuno
odpovědné?

Zúčastněte
se našich vzdělávacích
programů v Podzemní
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univerzitě u Tří ocásků

Jaká bude budoucnost práce, co nám přináší
globalizovaný obchod, jak je to s plýtváním v
potravinářských řetězcích a jak stojí
ekonomické zájmy v cestě vodě? Navštivte
některé ze čtyř setkání nad globálními tématy v
brněnské Podzemní univerzitě u Tří ocásků.
První vzdělávací program proběhne 17. dubna.
Více informací o místě a čase konání najdete
zde (viz Globální témata v 3o lokále).

Připojujeme se k volání indonéských dělníků a
dělnic po spravedlnosti. Po stávkách za
zlepšení pracovních podmínek v roce 2012
bylo propuštěno 1 300 lidí. Ještě 284 z nich
nedostalo odstupné. Ostatní ho už sice dostali,
ale byli donuceni přijmout pouze velmi nízké
odstupné. Vyráběli pro společnosti adidas a
Mizuno. Více informací si můžete přečíst zde.

Přijďte podpořit pěstitele a
pěstitelky na Férovou snídani

Bangladéšská dohoda, jež
chránila dělníky a dělnice, je
v ohrožení

Jednání o pokračování Bangladéšské dohody
se stále odsouvá. Přitom její potřebnost
dokládají například požáry z nedávné doby –
naposledy hořelo v dhácké továrně Anzir
Apparels. Podepište petici za zachování této
dohody. Po pěti letech fungování
Bangladéšské dohody měla v červnu 2018
vejít v účinnost tzv. Přechodná dohoda, na
základě které měla činnost pokračovat další tři
roky, než bude bangladéšská vláda schopná
převzít tuto agendu pod sebe. Nyní ale hrozí,
že bude činnost bangladéšské pobočky
ukončena kvůli soudnímu zákazu, jenž na ni
uvalil Nejvyšší soud. Více informací najdete
zde.

Férová snídaně je největší česká akce na
podporu fair trade a odpovědné spotřeby.
Dobrovolníci a dobrovolnice na desítkách míst
České republiky pořádají piknikový happening,
aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů a
pěstitelek ve svém okolí i v zemích Afriky, Asie
a Latinské Ameriky. V roce 2018 snídalo 8 100
lidí na 172 místech republiky! Přidejte se a
posnídejte lokální a fairtradové dobroty v
sobotu 11. května i vy!
Koordinaci Férové snídaně jsme od letošního
roku předali organizaci Fairtrade Česko a
Slovensko.
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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!

Sledujte nás na Twitteru a na Instagramu.
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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