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Możesz zmienić ich życie. Przekaż 1% podatku. KRS 0000 496 918
03.01.2017

Wszyscy kupujemy. Jedzenie, ubranie, buty... Nasze rzeczy mają być zdrowe, ładne, modne. Czy
zastanawiasz się skąd pochodzą? Co się wydarzyło zanim trafiły w Twoje ręce? Czy wiesz za co naprawdę
płacisz? Za każdym Twoim zakupem stoją ludzie i Ty możesz zmienić ich sytuację. Jeśli nie chcesz, by Twoje
zakupy przyczyniały się do cierpienia ludzi i niszczenia środowiska, wesprzyj nasze działania i przekaż 1%
swojego podatku.

Wyobraź sobie, że właśnie kupiłaś nową wiosenną sukienkę. Elastyczna bawełna, modny kolor. Uszyta w
Bangladeszu - nic nadzwyczajnego. Może uszyła ją Halima. Ma 19 lat. Od 5 lat zamiast do szkoły chodzi do
fabryki, gdzie szyje ubrania na eksport, 12 godzin dziennie. Jej miesięczna pensja nie wystarcza na Twoją
modną, wiosenną sukienkę. Często nie wystarcza nawet na jedzenie...
Â
Wyobraź sobie, że właśnie kupiłaś nowe letnie sandały. Eleganckie, oczywiście ze skĂłry. Wyprodukowane
wÂ Bangladeszu - nic nadzwyczajnego. Może zrobił je Aadi. Ma 12 lat. Zamiast do szkoły chodzi do fabryki,
gdzie garbuje skĂłrę na twoje buty, 12 godzin dziennie. Jego miesięczna pensja nie wystarczyłaby na kupno
Twoich sandałĂłw. Często nie wystarcza nawet na jedzenie...
Â
Większość Twoich pieniędzy dostają duże firmy i korporacje. To one mają realny wpływ na pracę i życie
pracownikĂłw. To one muszą zacząć sprawdzać miejsca produkcji, zapewniać godne warunki pracy i godne
płace, zadbać o środowisko. Nie zrobią tego jeśli nikt ich o to nie zapyta i nie będzie domagał się odpowiedzi.
Â
My pytamy i dostajemy odpowiedzi. Zdobywamy informacje, naciskamy firmy i upominamy się o los
pracownikĂłw.
Â
Mamy efekty! Firmy odzieżowe już odpowiedziały na nasze kampanie:
- wprowadziły kodeks etyczny i system jego weryfikacji;
- przyłączyły się do porozumienie firm na rzecz poprawy warunkĂłw BHP w fabrykach w Bangladeszu;
- realizują swoje obietnice, a my to sprawdzamy i egzekwujemy.

Teraz możesz nam pomĂłc. Przekaż nam 1% swojego podatku. Zawalcz z nami o prawa pracownikĂłw.
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