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MAKE CHOCOLATE FAIR !
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Manualul MCF!

Dacă vă numarați printre milioanele de
dependenți de ciocolată din întreaga lume,
țineți-vă bine. Această știre va fi greu de
acceptat. În timp ce piața produselor din
ciocolată înflorește din plin și asigură profituri
mari industriei ciocolatei, mulți cultivatori de
cacao și lucrători de pe plantațiile din Africa,
America Latină și Asia se confruntă cu o
realitate dură:
- un trai în sărăcie absoltă din cauza veniturilor
mici și nesigure
- condiții precare de muncă și viață care includ
pericole la locul de muncă, muncă excesivă și
alimentație deficitară
- copii care lucrează pe plantațiile de cacao în
condiții exploatative
- terenuri agricole distruse din cauza
agriculturii nesustenabile și monoculturilor.
De aceea, a fost elaborat manualul Make
Chocolate Fair! care poate fi găsit pe site-ul
oficial al proiectului, disponibil și în limba
română.
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CERERI

Cerem companiilor de ciocolată:
1) să asigure plata echitabilă fermierilor de
cacao și lucrătorilor de pe plantații
2) să adere la Drepturile Omului și să respecte
condițiile de muncă de-a lungul întregului
lanț de aprovizionare cu cacao și să lupte
împotriva exploatării forței de muncă a
copiilor
3) să consolideze capacitățile de cultivare
a fermierilor de pe plantațiile de cacao
pentru a practica o agricultură sustenabilă și
diversificată
4) să adopte un sistem de certificare și
monitorizare independent.
Semnează online petiția pe
http://ro.makechocolatefair.org/

O viață fără ciocolată? Pentru mulți dintre noi e de neconceput! Dar ea face oare pe toată lumea
fericită? În prezent, milioane de fermieri de pe plantațiile de cacao de scară mică își distrug sănătatea
lucrând în condiții inumane, doar pentru ca noi să ne bucurăm de ciocolată. Între timp, companiile
colectează profiturile din produsele lor de ciocolată. Această nedreptate trebuie oprită!

MAKE CHOCOLATE FAIR !
ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI RĂSPUNSURI!
De ce campania se concentrează
doar pe țările din Vestul Africii?
Cu ce ajută certificarea cacauei?

?

Aproape 70% din totalul plantațiilor de
cacao sunt locate în țările vest-africane,
precum Coasta de Fildeș, Ghana, Nigeria
și Camerun. Majoritatea celor 5,5 milioane
de fermieri de pe plantațiile de cacao
trăiesc în aceste țări. Ei produc în principal
cacao convențional pentru comerțul engross: Europa, unde se consumă cea mai
mare cantitate de ciocolată, importă 90%
din boabele de cacao din aceste țări. Pe
lângă faptul că majoritatea boabelor de
cacao provin din vestul Africii, majoritatea
fermierilor de pe plantații trăiesc sub limita
sărăciei. Doar în Coasta de Fildeș și Ghana,
aproape 2 milioane de copii muncesc pe
plantațiile de cacao, sute și mii dintre ei în
condiții exploatative.

Poate o petiție să schimbe ceva cu
adevărat?
Petițiile sunt utilizate din ce în ce mai des.
Ele eșuează doar dacă atenția dispare rapid.
Însă dacă sunt întărite de demonstrații
publice, proteste și evenimente realizate
de multe persoane, companiile devin rapid
preocupate de reputația lor. INKOTA face
parte din Campania Clean Clothes (CCC),
care deja a produs acest efect în numeroase
cazuri. Multe companii și-au schimbat
strategiile de achiziție, iar condițiile de
muncă au fost îmbunătățite datorită
presiunii făcute de public. De exemplu,
în Aprilie 2013, foștii angajați Adidas
din Indonezia și-au primit în sfârșit plata
compensatorie datorată, în urma acțiunilor
CCC. Make Chocolate Fair! a fost luată în
vizor deja de companiile mari de ciocolată
și este ținută sub observație. Acest lucru
este dovedit de prezența reprezentanților
industriei la evenimente și conferințele de
presă, precum și prin contactele cu diferite
companii înainte și după acțiuni.

?

?

?

O certificare oferă un standard de trai relativ
mai ridicat, contribuie la protecția mediului
înconjurător, precum și a climatului și
va duce la o transparență crescută în
valorificarea lanțurilor de producție a
boabelor de cacao și a ciocolatei. Furnizorii
de certificate, precum Fairtrade, Rainforest
Alliance și UTZ au sisteme independente
de control. Deși au priorități diferite, toți
asigură conformarea la standardele sociale,
economice și de mediu. De aceea, cerem
companiilor de ciocolată să cumpere
cacaua care a fost certificată de una dintre
aceste organizații. Însă doar certificarea nu
rezolvă problema fermierilor și comerțului
în totalitate. În prezent, rezultatele nu
sunt clare în privința impactului pe care îl
are sistemul de certificare asupra situației
fermierilor. Mai mult, furnizorii de certificate
pot să stabilească doar câteva standarde
minime și să schimbe situația până la
un anumit punct. Pentru o îmbunătățire
durabilă în țările producătoare, mai multe
schimbări trebuie întreprinse de companii.
În final, problemele structurale din lanțurile
de valorizare a boabelor de cacao trebuie
abordate de către politici.

De ce este abordată doar industria producătoare
de ciocolată și nu sectorul politic?
Companiilor le este frică să-și strice reputația
și să-și piardă clienții. De aceea, succesul rapid
poate fi obținut prin mobilizarea consumatorilor
de a face presiuni asupra industriei. Totuși,
credem că o egală importanță trebuie acordată
politicilor care crează un cadru care să oblige
companiile să se conformeze la standardele
sociale și de mediu. Dacă există încălcări ale
drepturilor omului și a muncii, trebuie să existe
posibilitatea punerii în discuție a unui proces
legal împotriva companiilor. De aceea, INKOTA
este implicată în rețeaua CorA (printre multe alte
rețele). CorA este o rețea a organizațiilor societății
civile, ce se asigură că multinaționalele sunt
obligate să respecte drepturile omului și cele ale
muncii recunoscute de standardele sociale și de
protecție a mediului.
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Brazilia și Lituania
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MUNCĂDECENTĂ
Vizita de studiu

În perioada 19-21 noiembrie 2014, la sediul ”AUR”
- Asociația Specialiștilor în Resurse Umane, s-au
desfășutat Modulele 2 și 3 ale cursului: ”Despre muncă
în demnitate. Aprofundarea conceputului de Muncă
Decentă”, respectiv ”Schimbarea perspectivelor.
Promovarea conceptului de Muncă Decentă prin
solidaritate internațională”. Modulele s-au bucurat de
prezența unor invitați speciali din Brazilia și Lituania,
reprezentanții partenerilor proiectului ”Multiplying
Decent Work - Decent Life!”.
Aceștia au prezentat modelele de bune practici, lecțiile
învățate pe parcursul implementării proiectului,
precum și alte informații interesante, pe care le-au
împărtășit cursanților români.
De asemenea, oaspeții au avut întâlniri cu
multiplicatorii români ai conceptului de muncă
decentă și au vizitat sediul FOND, platforma
organizațiilor non-guvernamentale din România.
Șederea oaspeților în România a culminat cu o vizită la
magazinul Carrefour, unde au avut ocazia de a discuta
cu managerii magazinului și de a interacționa cu
lucrătorii pentru investigarea condițiilor de lucru din
unitate.
Următoarele module ale cursului din cadrul proiectului
se vor desfășura începând cu luna februarie a anului
2015.
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Noua Expoziție Mobilă ”Muncă Decentă pentru o Viață Decentă”

”Dacă cere
angajatorului
contract, acesta îi
răspunde că există
suficienți oameni
care s-ar mulțumi
cu job-ul lui.”

OSPĂTAR
ZANZIBAR - TANZANIA
AIDAN
Aidan are 23 de ani și lucrează, deja de un an, ca ospătar în Abar. S-a
născut în Singida dar a trebuit să se mute la Nungwi, în Zanzibar,
pentru a-și găsi un loc de muncă.
Lucrează în bar în fiecare zi de la 6:00 dimineața la 10:00 seara. Pentru
munca lui, câștigă 100.000 TSH (aproximativ 50€). Șeful lui nu vrea să
îi mărească salariul din cauza taxelor mari și a afacerii care merge
prost.
Lui Aidan îi place meseria lui, însă ar dori să câștige mai mult. Îi este
greu să își achite chiria sau să își cumpere haine noi. Trăiește într-o
cameră mică, cu o baie, dar nu are apă curentă. Pentru cameră el
trebuie să plătească 30.000 THS (aproximativ 15€). Din salariul primit
trebuie să mai trimită ceva bani și acasă. Ar vrea să se căsătorească,
însă trebuie să plătească mai întâi prețul pentru o mireasă. Ar trebui să
dea trei vaci (una valorează în jur de 300.000 THS) și asta înseamnă
prea mult pentru el.
El nu lucrează cu contract. Dacă cere angajatorului contract, acesta îi
răspunde că există suficienți oameni care s-ar mulțumi cu job-ul lui.
Există un exces pe piață în ceea ce privește forța de muncă. De aceea
el nu are un contract sau asigurare pentru sănătate ori pensie. Dacă se
îmbolnăvește, trebuie să meargă la spital și să-și plătească singur
medicamentația. În caz că se simte foarte rău, poate să stea acasă, dar
nu este plătit.
În general, șeful lui este bun, îl tratează bine, dar câteodată țipă la
angajați. Dacă oaspeții îi lasă bacșiș, Aidan are voie să îl păstreze.
Există sindicate în Zanzibar, dar sunt corupte. Dacă merg să controleze
afaceri private, acceptă mită. Sindicaliștii vin, dar șeful îi mituiește ca ei
să nu se mai întoarcă.
”Viața e grea, dar e ok.”

”Sunt plătită cu salariul
minim pe economie
care îmi permite doar
un trai de subzistenţă.”

ELECTRONICE
ŞEITIN, LUNCA MUREȘULUI
ABABEI CRISTINA
Ababei Cristina este o tânără de 27 de ani, născută în Şeitin, în Lunca Mureșului, la o
distanță de 47 de km față de Arad. Cristina a absolvit 11 clase: 8 gimnaziale şi 3 de
şcoală profesională în domeniul tehnic. Ea nu are o locuinţă proprie, stă cu chirie într- o
o casă mică de 51m², cu două camere şi nu are acces la apă caldă.
Lucrează de la vârsta de 18 ani și până acum a schimbat 3 locuri de muncă, iar de 2
ani este la actualul loc de muncă. Are contract individual de 8 ore pe zi și este
încadrată ca personal necalificat.
Firma are o cifră anuală de afaceri de aproximativ 200.000€ şi este o renumită
companie multinaţională de origine italiană, care lucrează pentru clienţi europeni din
domeniul electro-casnic şi financiar.
Distanța dintre reședință și locul de muncă este de 46 de km. Ea și colegii fac naveta
zilnic spre serviciu cu autobuzul plătit de firmă. Durata de deplasare este foarte lungă,
de aproximativ 48 de minute.
Este plătită cu salariul minim pe economie, care îi permite doar un trai de subzistenţă.
Nu are curaj să-şi întemeieze o familie pentru că nu crede că și-ar putea crește copiii
decent, iar banii necesari pentru o locuinţă sunt imposibil de strâns din salariu.
Firma nu are nici un interes să califice personalul. Instruirea se face la locul de muncă,
de operatorii vechi. Condiţiile de muncă sunt dificile, iar stresul că îşi poate pierde
slujba face ca atmosfera să fie tensionată. Ameninţările din partea şefilor duc, de cele
mai multe ori, la imposibilitatea de a se exprima.
Cristina este membră de sindicat, afiliat la federaţie şi confederaţie, care, la rândul lor,
sunt afiliate internaţional.
În companie nu există un dispensar care să valideze concediile medicale acordate de
medicul de familie, iar medicul de medicina muncii serveşte interesele
managementului, validând foarte greu concediile medicale legale, acordate de alţi
medici. Concediul de odihnă este de 23 de zile, dacă mai are nevoie poate lua
concediu fără plată, dar în cazul unor disponibilizări, va fi pusă pe listă.

”Cooperarea internațională înseamnă să fim uniți toți muncitorii
pentru condiții mai bune de viață. Sindicatul încearcă să aducă o
schimbare, dar sunt multe de făcut...”

FILMUL
“A BEATING HEART FOR A BETTER EUROPE”
EU Semester Allianceeste o coaliție care aduce împreună 16 organizații importante ale societății civile
și sindicatelor, ce reprezintă sute de organizații membre la nivel european, național și local din Uniunea
Europeană.
‘Semester Alliance’ susține progresul spre Strategia 2020, prin consolidarea dialogului social și implicarea
societății civile la nivel național și European. Alianța a primit suport financiar de la Comisia Europeană pe
o perioadă de un an, sub egida European Union Programme for Employment and Social Innovation ‘Easi’
(2014-2020).
În data de 2 februarie 2015 – EU Semester Alliance, a lansat filmul ”A Beating Heart for a Better Europe.”
Acest film evidențiază activitățile principale ale Alianței, beneficiile și lecțiile primite, mai ales prin
înglobarea perspectivelor stakeholderilor de la nivel național și internațional.
>>> URMĂREȘTE VIDEO
http://youtu.be/F-zeUg-ADKU?list=UUjucCa7BEdG3EkDM2w8aJOA

De asemenea, EAPN a lansat manualul ”Handbook on how to
use Structural Funds for social inclusion”, elaborat de EAPN ( The
European Anti-Poverty Network). Manualul marchează principiile
fundamentale pentru evaluarea corectă a proiectelor care folosesc
Fondurile Structurale pentru incluziunea socială și exemple de
proiecte întreprinse de ONG-uri înființate din Fonduri Structurale.
Acest manual își propune să ajute ONG-urile să înțeleagă noile
oportunități oferite de Fondurile Structurale din perioada 20142020, pentru a promova mai bine incluziunea/reducerea sărăciei și
pentru a oferi instrumentele necesare ONG-urilor pentru elaborarea
unui proiect care poate să se muleze pe noile cerințe de accesare a
acestor fonduri.
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapnbooks/delivering-social-inclusion-through-structural-funds-eapnstructural-funds-good-practice-handbook
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El Salvador - Maquilas

În perioada 26 ianuarie – 6 februarie, Christian Initiative
Romero (CIR) a organizat o delegație în El Salvador la o
”maquila” (fabrică de îmbrăcăminte) pentru a investiga
condițiile de lucru ale angajatelor. Vizita s-a bucurat de
prezența organizațiilor partenere CIR, care militează
pentru respectarea standardelor internaționale de muncă
și protejează respectarea drepturilor omului din România,
Slovacia și Bulgaria, precum si de prezența jurnaliștilor.
Auditurile realizate în fabricile de îmbrăcăminte din El
Salvador ridică numeroase semne de întrebare. Inspecțiile
sunt efectuate atunci când un angajat depune o plângere,
iar anul trecut numărul de plângeri înregistrate au fost de
19.000. Autoritățile Ministerului Muncii din El Salvador văd
acest lucru ca un semn pozitiv, ce dovedește încrederea
în activitatea lor. Mai mult, aceste inspecții sunt realizate
doar o dată pe an, în fiecare maquila.

Ar fi necesare de cel puțin două sau trei ori pe an, însă
doar prezența inspectorilor la fabrică nu garantează buna
lor funcționare. Mulți manageri de fabrică nu își deschid
porțile și primesc astfel doar o amendă nesemnificativă.
Sancțiunile mici pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor
reprezintă o altă problemă gravă în El Salvador.
Cu toate acestea, salariile rămân mici și munca epuizantă.
Iar industria este modernă, oferă “pachetul complet” - de
la producția de materiale până la finisarea produselor.
Numeroasele maquilas creează 80.000 de locuri de muncă
directe și reprezintă industria principală a țării. În primele
zece luni ale anului trecut, această industrie a exportat
mărfuri în valoare de 2,1 miliarde de dolari. Când au
fost întrebați despre salariile foarte mici, autoritățile au
menționat că în ultimii trei ani a existat o creștere statutară
a salariilor de 12% - a fost semnificativ mai mare decât
creșterea economică. De asemenea, au susținut că 210
$ este doar salariul de bază. Acesta are posibilitatea de
a crește în mod semnificativ prin sporuri și indemnizații.
Salariul mediu într-o maquila ajunge la 412 $.
Cu toate acestea, noi am investigat mai departe. Concluzia
ne-o spune chiar o lucrătoare, care lucrează în condiții
epuziante într-o maquila “Dacă lucrați mai mult, meritați
mai mult.”
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DECENTWORK

Comportamentul consumatorilor și
drepturile lucrătorilor din industria
textilă

Sunt slovacii interesați de costul real al hainelor pe care le
cumpară?
Între Slovacia și România există multe similarități, mai ales
când vine vorba de comportamentul de consum, ambele țări
confruntându-se cu o multitudine de provocări de la cei 25
de ani de la căderea comunismului, iar acest lucru se observă
în sociologia consumului și implicării civice din majoritatea
țărilor est-europene.

for
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GLOBALPERSPECTIVE

WOMENSPECIFICSTANDARDS
SOCIALGENDEREQUALITY

De aceea, Daniela Kellerova, studentă la Universitatea de
Științe Sociale și Economice din Bratislava, a efectuat un
studiu asupra comportamentului consumatorilor slovaci
atunci când doresc să cumpere haine. Ea a încercat să afle,
prin elaborarea și utilizarea unui chestionar, care este gradul
de interes a populatiei slovace față de condițiile în care sunt
realizate hainele lor.
Raportul, intitulat ”Consumer Behaviour and Worker’s Rights in the
Textile Industry: Do Slovaks Care about the Real Cost of their Clothes?”
explorează situația civică din Slovacia, implicarea ONGurilor, precum și a mass-media în problematica industriei
producătoare de articole textile, oferind o analiză sumară
a răspunsurilor colectate de chestionar. Finalul raportului
culminează cu elaborarea rezultatelor, dar și cu furnizarea
unor metode de bune practici pentru îmbunătățirea situației
curente.
Raportul oferă o privire de ansamblu asupra situației din
industria textilă și a structurii ei economice din Slovacia, dar
și a țărilor din estul Europei, comparată cu situația din restul
țărilor aflate în curs de dezvoltare din zona Global South.
Industria prducătoare de articole sportive și de încălțăminte
este dependentă de comenzile primite din Vest, iar această
poziție aduce cu sine limitarea posibilităților îmbunătățirii
acestui sector. Mai mult, reprezintă doar un drum fără direcție
pentru economia națională, întrucât salariile oferite nu
reușesc să scoată lucrătorii din condiția de sărăcie, din contră,
reușesc să contribuie la creșterea acesteia.

Aflați mai multe despre toate aceste nedreptăți
și despre cum vă puteți implica pentru a produce
o schimbare, vizitând pagina web a proiectului:

Însă în principal, raportul oferă un sumar al informațiilor
colectate pe parcursul studiului efectuat în Bratislava, care
a avut scopul de a analiza opinia consumatorilor despre
drepturile lucrătorilor din industria textilă.

http://fitforfair.muncadecenta.ro/

Raportul integral poate fi accesat la adresa :
https://www.scribd.com/doc/247964452/SEAD-Textile-Report
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Trezirea la realitate!

O emisiune trimite bloggerii de modă să lucreze
în fabricile de producție din Cambodgia.

Aftenposten, un celebru ziar din Norvegia, a întreprins un experiment
social, prin care suporta costurile unei călătorii într-o țară aflată în curs
de dezvoltare, pentru realizarea unui schimb de experiență.
Această experiență, consta în stabilirea și adaptarea la condițiile de viață
și de lucru din Cambodgia, o țară renumită pentru numeroasele fabrici
de articole textile ce fac parte din lanțurile de producție ale giganților
din țările europene.

“Nu mai suport! Ce fel de viață e asta?”

Pentru acest experiment social, trei tineri, Jørgensen, Ottesen, și
Hambro, au zburat până în Phnom Phen, capitala țării sud-asiatice . Cei
trei sunt bloggeri cunoscuți pentru articolele din mediul online despre
diferite stiluri vestimentare și de aceea au avut șansa de a trăi o lună din
viața unei lucrătoare textile.
Echipa de filmare a ziarului i-a însoțit pretutindeni, urmărind uimirea
pe care o au adolescenții când se trezesc la realitatea din Cambodgia, în
cinci episoade ”reality-show”, intitulate ”SWEATSHOP - Deadly Fashion”.

”Pentru ea, aici e acasă. Nu realizează cât de
gravă e situația.”

Ca orice adoleșcenți, cei trei pornesc fără griji în aventura lor - până
ajung să înțeleagă condițiile din noul mediu. În episodul 2, Jørgensen,
Ottesen și Hambro, vizitează casa unei lucrătoare textile, Sokty. Ea are
25 de ani și trăiește într-o casă improvizată, pe care tinerii au descris-o
ca fiind ”mai mică decât baia noastră”.
”Mi se face milă de ea, apoi realizez că ea așa a trăit toată viața” spune
Ottesen în film. ”Pentru ea, aici e acasă. Nu realizează cât de gravă e
situația... mă simt ciudat aici.”
Împreună cu Sokty, cei trei merg la cumpărături la o firmă pentru care
ea lucrează. În magazin, o bluză de 35$, costă mai mult decât chiria pe
o lună. ”Nu este corect, cei care fac cusăturile pentru aceste haine ar trebui
să și le permită” spune Hambro.
În episdoul 3, tinerii merg să muncească pentru prima oară, la o fabrică
textilă. Cu trecerea orelor, amuzamentul se transformă în chin. ”E ca un
cerc vicios etern” spune Ottesen. ”Nu se oprește niciodată. Stai aici și tragi
aceași cusătură la nesfârșit. Sunt aici de două ore și deja sunt obosită, mi-e
foame și mă doare spatele.”
La finalul seriei de episoade bloggerii se întorc acasă în lacrimi. Cei trei
sunt complet transformați, mai ales Jørgensen care, în primul episod
descria lucrătorii ca fiind ”ok, pentru că au măcar un loc de muncă, nu?”
Toate cele cinci episoade pot fi găsite aici:
http://www.aftenposten.no/webtv/serier-og-programmer/sweatshopenglish/

Cei mai importanţi jucători din retailul de
îmbrăcăminte, în frunte cu Zara şi H&M, lucrează
în România cu fabrici care îşi plătesc angajaţii cu
salarii sub minimul pe economie, sume care le
sunt insuficiente pentru a-şi acoperi cheltuielile
lunare, potrivit unui raport al organizaţiei Clean
Clothes Campaign publicat anul trecut.
Raportul organizaţiei arată că angajaţii din
industria textilă din mai multe state din Europa
de Est, precum România, Bulgaria, Macedonia
sau Georgia, trăiesc sub limita sărăciei, ei fiind
plătiţi cu salarii care reprezintă mai puţin de o
cincime din necesarul lunar. Organizaţia Clean
Clothes Campaign afirmă că începând cu 2013
atât România, cât şi Bulgaria şi Macedonia au
salariul minim net mai mic decât cel plătit în
China.
De altfel, salariile de nici 200 de euro pe lună
sunt principalul punct de atracţie al ma
rilor
retaileri care vin să îşi croiască şi să îşi coasă
haine în România. Alte avantaje sunt re
pre
zentate de forţa de muncă bine pregătită şi de
apropierea de statele vestice unde au piaţă de
desfacere marii retaileri.

Monda.eu

Site despre Învățarea Globală, acum și în română!

Proiectul “Global E-learning” (site www.monda.eu) are scopul de a informa utilizatorii despre procesul și
interdependețele globalizării. În prezent, națiunile trebuie să fie capabile să trăiască și să lucreze într-o
lume a vitezei, a complexelor interconexiuni și într-o societate globală, de care trebuie să fim permanent
conștienți, asupra căreia să reflecteze, precum și să dezbată problematicile dezvoltării. Abordarea
acestor obiective este înglobată de Învățarea Globală (Global Learning), o perspectivă educațională ce
permite înțelegerea și facilitează posibilitatea de acțiune, responsabilizând utilizatorii platformei asupra
amenințărilor pe care procesul de globalizare le aduce.
Site-ul este disponibil în nouă limbi oficiale din șapte state membre UE (Ungaria, Polonia, Republica Cehă,
Slovacia, Bulgaria, România, Slovenia), precum și în engleză și germană, cu posibilitatea de adăugare
a altor limbi noi. Site-ul utilizează o abordare pedagogică în furnizarea informațiilor despre Educația
Globală. Metodologiile inovative, jocurile și testele vor permite procesului de învățare să devină amuzant
și informal, ce va ajuta cursanții să își formeze propriile idei despre lumea prezentă și despre rolul pe care
fiecare îl joacă în ea.

Patru parteneri din trei țări colaborează pentru acest proiect derulat pe doi ani. Implică experți externi din
diferite state UE în elaborarea metodologiilor și conținutului Global Learning, care susține interacțiunile
mai departe de granițele educației formale și non-formale, deoarece majoritatea experților provin din
medii academice sau instituții publice educaționale.
Site-ul monda.eu este produsul principal al proiectului ”Global E-learning” și ajută indivizii să învețe într-o
manieră inovativă, interactivă, user-friendly cu scopul abordării subiectului Educației Globale într-un mod
formal și informal. Interfața și conținutul sunt concepute pentru diferite niveluri de cunoștințe IT, astfel
încât se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Site-ul face referire către ultimele surse de informare,
oferă expertiză în consultare și permite utilizatorilor să comunice între ei.

Pagina facebook : https://www.facebook.com/monda.eu

Anul European pentru
Dezvoltare în România
Anul European pentru Dezvoltare va fi
anul poveștilor. Strategia de comunicare a
AED2015, care are ca punct de plecare poveștile
oamenilor, își propune creşterea conştientizării
la nivelul opiniei publice europene cu privire
la politicile de cooperare pentru dezvoltare
ale Uniunii Europene şi stimularea participării Mai multe detalii despre obiectivele anului şi
active la dezvoltarea internaţională. Din acest activităţile planificate se găsesc aici:
motiv, motto-ul AED2015 este ”lumea noastră, http://europa.eueyd2015
demnitatea noastră, viitorul nostru”.
În cadrul evenimentului de lansare a Anului
Astfel, pentru Anul European pentru Dezvoltare European pentru Dezvoltare în România, care a
- 2015, Ministerul Afacerilor Externe își propune avut loc pe 17 Februarie, la Biblioteca Națională a
să desfăşoare, alături de partenerii săi, activități României, au fost anunţaţi cei trei ambasadori ai
de informare a cetățenilor români privind Solidarităţii Internaţionale: Andreea Raicu, Ştefan
cooperarea internațională pentru dezvoltarea Mihalache (Connect – R) şi Horaţiu Ţicău (Centrul
globală şi importanţa acesteia. Totodată, este de Resurse pentru Organizaţii Studenţeşti).
avută în vedere promovarea contribuțiilor Fiecare dintre aceştia şi-au luat angajamentul
României în cadrul Uniunii Europene pentru să contribuie la promovarea în România a
dezvoltarea mondială și stimularea interesului conceptului de solidaritate internaţională și prin
și implicării active a cetățenilor români în acţiuni încurajarea tinerilor de a se implica în ajutorarea
dedicate diminuării gradului de sărăcie la nivel statelor ce au nevoie de sprijin.
global.
Specific, până la finalul anului 2015, planul
național de lucru al României în cadrul Anului
European pentru Dezvoltare își propune:
• Informarea cetățenilor români privind
contribuția României ca membru al Uniunii
Europene la dezvoltarea globală,
• Creșterea spiritului de responsabilitate globală
al cetățenilor români privind locuitorii țărilor în
curs de dezvoltare și încurajarea dezbaterilor
privind dezvoltarea internațională,
• Dezvoltarea oportunităților de implicare în
activități de dezvoltare globală pentru cetățenii
români
AED2015 va aduce împreună tineri, factori
de decizie, societatea civilă, sectorul privat,
instituțiile academice și publicul larg pentru
a stabili împreună obiective de dezvoltare
comune. AED2015 va crea o serie de oportuniți
de implicare în țările europene, de la proiecte
de artă și dezvoltare la activități cu școli și
universități și evenimente sportive.

www.muncadecenta.ro
www.decentwork.info
www.infofair.ro
www.makechocolatefair.org
www.resurseumane-aur.ro

