Petíciu za zlepšenie pracovných podmienok v obuvníckom
priemysle podpísalo 13 606 ľudí!
Pod petíciu, ktorá vyzýva veľkých výrobcov známych značiek topánok, aby
zabezpečili dobré pracovné podmienky pracovníkom v ich dodávateľských firmách,
podpísalo 13 606 ľudí! Vyzývajú ich, aby odstránili katastrofálne, až život
ohrozujúce podmienky, v ktorých pracujú zamestnanci v obuvníckom priemysle.
Petíciu odovzdali predstaviteľom 26-tich značiek v celej Európe. Tisíce ľudí
prostredníctvom nej upozorňujú, že každoročne sa vyrába 24 miliárd topánok, pričom
až 87% percent z nich v Ázii, kde milióny pracovníkov robia za extrémne nízke mzdy
v nebezpečnom prostredí za použitia toxických chemikálií a farbív. Mnohí z nich majú
ako následok neliečiteľné choroby ako astmu, ekzémy, slepotu a rakovinu.
V Nemecku aktivisti odovzdali petíciu značke Deichmann, v Poľku CCC, v Taliansku
Prade, v Španielsku výrobcovi Camper a vo Veľkej Británii 11-tim značkám vrátane
Schuh. Predstavitelia všetkých prisľúbili, že sa budú tejto téme venovať a zabezpečia
zlepšenie situácie robotníkov.
„V Európe rastie záujem o informácie o výrobnom procese a tieto aktivity
nemožno ignorovať. V dôsledku tlaku verejnosti sa veľké značky v tomto roku
zaviazali k uverejneniu informácií o dodávateľoch. Mnohé však stále nemajú
záujem hovoriť o pracovných podmienkach a je pred nami ešte dlhá cesta, kým
pracovníci v obuvníckom priemysle budú pracovať v zdravom prostredí za
adekvátne mzdy. S našimi aktivitami však teraz neplánujeme skončiť a aj
naďalej budeme vyvíjať tlak,“ uviedla Danica Dúbrava Víznerová z organizácie
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj.
Koalícia Change Your Shoes (Zmeň svoje topánky) predstavila petíciu aj poslancom
Európskeho parlamentu. Navštívila ich v Bruseli 20. novembra a vyzvala Európsku
úniu, aby zaviedla povinnosť pre spoločnosti uverejňovať mená a adresy svojich
dodávateľov.
„Transparentnosť je dôležitým nástrojom na zlepšenie podmienok pre
pracovníkov obuvi. Jednoduchšie odsledujeme, kde treba zasiahnuť a pomôcť
zamestnancom. Okrem toho občania EÚ budú mať prístup k informáciám a
môžu sa rozhodnúť, či naozaj chcú topánky vyrobené v takýchto zlých
podmienkach,“ uzavrela Danica Dúbrava Víznerová.
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Change Your Shoes je medzinárodná koalícia 15 európskych a 3 ázijských
organizácií, ktorá sa usiluje o zlepšenie sociálnych a environmentálnych podmienok
a globálneho odvetvia obuvi a kože.
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) je mimovládna organizácia
založená v roku 2005. Zameriava sa predovšetkým na rozvojovú spoluprácu a
globálne vzdelávanie. Je to nekonfesionálna a apolitická organizácia, ktorá v
súčasnosti patrí k lídrom vo svojom zameraní na neziskovom trhu. Viac informácií na:
http://www.sccd-sk.org/
Viac informácií: Eva Sládková, PR manažérka SCKR, sladkova@sccd-sk.org,
0903 576 184
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