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Startuje olomoucký program kampaně Česko proti chudobě
Dobrovolníci neziskové vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. pořádají ve čtvrtek 22. září první akci
pod záštitou kampaně Česko proti chudobě na téma „Pracovní podmínky v textilním průmyslu.“
V Té & Café Kratochvíle bude v 18 hodin promítnuta reality show „Sweatshop,“ na kterou naváže
diskuze s Annou Lazorovou, expertkou na obuvnický a oděvnický průmysl z organizace NaZemi.
Norská reality show „Sweatshop“ sleduje tři módní bloggery na cestě do Kambodže, při níž zjistí,
jaký mají vliv na ty, kteří vyrábí jejich oblečení. Promítání snímku a následnou diskuzi doplní vernisáž
výstavy „Musím být trpělivá,“ která dokumentuje jeden den v životě žen pracujících v Kambodži
v nedůstojných podmínkách.
„Ve většině průmyslových odvětví dochází ke zlevnění výroby náhradou lidské práce stroji. To však
neplatí u textilního průmyslu, kde jemnou práci lidských rukou často nahradit nelze. Tlak na snížení
výrobních nákladů s sebou nese nízké mzdy, extrémně dlouhou pracovní dobu a nucenou práci
přesčas, často v nevyhovujících podmínkách. Právě proto jsme se rozhodli tématu pracovních
podmínek v textilním průmyslu věnovat pozornost,“ uvádí Zuzana Švajgrová, pracovnice organizace
ARPOK, o. p. s.
Kampaň Česko proti chudobě sdružuje české nevládní a neziskové organizace, jež se zabývají
humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací, s organizacemi, které se věnují
otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, gender problematice a životnímu prostředí.
Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální
rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, migrace,
odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech informuje veřejnost,
a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

Informace o kampani Česko proti chudobě: http://www.ceskoprotichudobe.cz
Kontakt pro média:
Zuzana Švajgrová
E: zuzana.svajgrova@arpok.cz | T: 581 111 907 | M: 721 579 733
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