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2015 - Anul European al Dezvoltării
2015 reprezintă un an special pentru dezvoltare. Este primul An european dedicat acțiunilor
externe ale Uniunii și rolului pe care îl joacă Europa în lume. Organizațiile europene pentru
dezvoltare au șansa unică de a demonstra angajamentul Europei față de eradicarea sărăciei la
nivel global și de a încuraja mai mulți europeni să se implice în acțiuni de dezvoltare. 2015 este,
de asemenea, anul în care ar fi trebuit îndeplinite obiectivele de dezvoltare ale mileniului, asupra
cărora s-a convenit în anul 2000 și în care comunitatea internațională va stabili viitorul cadru
global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile.
Sondajul Eurobarometru din 2013 a oferit o perspectivă surprinzătoare asupra modului în care
cetățenii UE văd dezvoltarea.
•
Peste 80 % dintre aceștia sunt de părere că ajutorul pentru dezvoltare este important, iar
60 % cred că ar trebui să suplimentăm sprijinul.
•
Două treimi consideră că lupta împotriva sărăciei în țările în curs de dezvoltare ar trebui
să fie una dintre prioritățile principale ale Uniunii Europene.
•
În același timp, 50 % spun că nu știu nimic despre destinația ajutorului acordat de
Uniunea Europeană.
În 2015, se încearcă explicarea cetățenilor europeni cum funcționează ajutorul pentru dezvoltare
al UE și demonstrarea că acesta are un impact pozitiv pe termen lung. Contribuabililor li se va
arăta cum sunt folosiți banii lor pentru a-i ajuta pe concetățenii noștri din întreaga lume, care
trăiesc în condiții de sărăcie, din motive independente de voința lor, să-și câștige traiul pentru ei
înșiși, pentru familiile și comunitățile lor.
Pe parcursul anului, se vor aduce în prim-plan oameni din țările partenere și acțiuni derulate în
domeniul dezvoltării. Într-o lume aflată în schimbare rapidă, liniile de demarcație dintre țările
dezvoltate și cele în curs de dezvoltare au devenit din ce în ce mai neclare. O parte din țările cândva
în curs de dezvoltare au devenit donatori emergenți, în timp ce altele rămân blocate în starea de
sărăcie. Între timp, au apărut noi surse de finanțare și noi parteneri. În domeniul dezvoltării, relația
tradițională donator-beneficiar a dus la apariția unei lumi a cooperării, a responsabilității comune
și a interesului reciproc. Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să devină societăți
pașnice și prospere nu este doar o chestiune de echitate. Este și un pas esențial către o lume mai
sigură care, în plus, îi va oferi Europei numeroase avantaje economice și comerciale.
Anul european 2015 va reflecta acest lucru.

Concurs de fotografie - FairSuperBrands!
Cu toții avem feluri preferate de mâncare și cu toții iubim mâncarea
gustoasă. Supermarketurile oferă o gamă variată și largă de alimente
la prețuri cât mai mici. Dezavantajul acestui paradis al cosumatorilor:
persoanele din țările aflate în curs de dezvoltare și în Europa care cultivă
sau procesează alimentele noastre, abia reușesc să își susțină afacerea.
Modalitatea în care majoritatea alimentelor sunt cultivate sau produse
afectează mediul înconjurător. A venit timpul să transformăm producerea
alimentelor într-un proces sustenabil!
Înscrie-te la concursul de fotografie FOOD VISION și câștigă multe premii!
Exprimă-ți viziunea asupra alimentelor echitabile și ecologice. Revendică
o industrie alimentară sustenabilă!
Spre exemplu, poți să:
Rearanjezi mâncarea într-un mod cât mai creativ!

Trimite fotografia ta începând cu 27 aprilie până în 31 iulie către site-ul www.supplychainge.org.  Până la data de 15 august, poți
susține pozele preferate online, precum și să rogi prietenii tăi să-și arate susținerea către contribuția ta. Cele mai bune 20 de
poze vor face parte dintr-un catalog și o expoziție foto mobilă. De asemenea, vor exista premii la nivel național pentru fotografia
cu cea mai mare susținere online, din partea fiecărei țări participante.
La sfârșitul lunii august, un juriu internațional va alege imaginea câștigătoare dintre finaliști – cele 20 de fotografii cu cea mai
mare susținere online.
Primul premiu internațional va consta într-o  călătorie de weekend pentru două persoane la Expoziția de la Milano ( în weekendul
din 24 octombrie). Mai mult, vor fi acordate premii la nivel internațional. De asemenea, cele mai reușite fotografii vor fi expuse
într-o expoziție mobilă pe teritoriul Europei și într-un catalog.
Mai multe informații privind termenii și condițiile de înscriere si participare la concurs, accesați www.supplychainge.org

Federația Europeană a Organizațiilor
Serviciilor Publice

Apelul de solidaritate lansat de către European Federation of Public Service Unions, referitor la
recunoașterea Dreptului Omului la Apă și Servicii de Salubritate din Declarația politică a Agendei
de Dezvoltare Post-2015 (https://sustainabledevelopment.un.org/post2015), prin care, datorită
eforturilor și susținerii grupurilor de lucru din Statele Membre, dreptul la apă a fost inclus în
Carta Drepturilor Omului.
Însă negocierile dintre guverne referitoare la Agenda Post-2015 sunt cu mult în urmă, iar Statele
Membre urmează să aducă o completare Declarației, document ce va fi adoptat la Summitul
Națiunilor Unite din septembrie.
Este anticipată o versiune a Declarației Agendei Post-2015, care va fi elaborată la sfârșitul lunii
viitoare.
Este esențial ca dreptul omului la apă și servicii de sanitație să fie incluse în Declarația Drepturilor
Omului, de aceea ”AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane s-a angajat
să semneze scrisoarea de solidaritate propusă de European Federation of Public Service Unions
și să trimită o copie către reprezentanții Guvernului României.
De asemenea se va implica în campania social media de pe Facebook aici: https://facebook.com/
HRtoH2O
La acest apel au răspuns 621 de asociații și organizații non-guvernamentale, din fiecare colț al
lumii, după cum se poate observa pe hartă. Această mișcare globală, va asigura demersurile
pentru asigurarea dreptului tuturor la apă și servicii de salubritate, prin solidaritate internațională.

MAKE CHOCOLATE FAIR !

12 mai 2015 - Ziua Internațională FairTrade
În fiecare an, în a doua zi de sâmbătă a lunii mai este Ziua Internaţională Fair Trade, anul acesta
s-a sărbătorit pe 12 mai.
Fairtrade (Comerţ Echitabil) susține condițiile decente de muncă și termenii echitabili de comerț
pentru fermieri și lucrători. Este o mişcare socială şi economică ce apără drepturile producătorilor
şi doreşte să echilibreze sumele ce le revin acestora din vânzarea produselor, în comparaţie cu
profiturile realizate de distribuitori.
Această mişcare este susţinută de un număr mare de organizaţii din lumea întregă şi este în
continuă dezvoltare. În România, deşi produsele marcate Fair Trade sunt rare, avem posibilitatea
de a contribui mai ales prin consumul produselor locale, ecologice, sustenabile, cumpărate direct
de la producător.
Fairtrade militează pentru dezvoltarea comunităților de fermieri și lucrători, pentru acordarea
controlului asupra recoltelor și protejarea mediului înconjurător în care aceștia lucrează și trăiesc.
De asemenea, promovează și încurajează consumului acestor produse la scară largă.
Campania MCF! susține respectarea drepturilor muncii cultivatorilor de pe plantațiile arborilor
de cacao, prin ridicarea gradului de conștientizare asupra condițiilor inumane în care aceștia
trăiesc și lucrează. Prin acțiunile susținute la nivel european, Make Chocolate Fair! a devenit
o campanie de succes, datorită instrumentelor non-convenționale folosite pentru promovarea
consumului echitabil al ciocolatei, sub marca FairTrade.
Pentru mai multe detalii despre campania MCF! și a revendicărilor cerute, accesați pagina oficială
a campaniei, disponibilă și în limba română, la adresa: http://makechocolatefair.org/
O viață fără ciocolată? Pentru mulți dintre noi e de neconceput! Chiar face ciocolata 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!
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MUNCĂDECENTĂ

Modulul 4 - Despre Globalizare
În perioada 02-03 aprilie 2015, la sediul ”AUR” – Asociația
Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, s-a
desfășurat Modulul 4 din cadrul proiectului ”Multiplying
Decent Work - Decent Life!”, proiect finanţat de Comisia
Europeană prin Programul de educaţie pentru dezvoltare
EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, Număr de referinţă DCINSA-ED/2012/279-811.
Modulul ”Despre Globalizare” a debutat cu prezentarea
expoziției foto mobile ”Muncă Decentă”, elaborată de
echipa ”AUR”- A.N.S.R.U.  Expoziția surprinde realitățile din
viața lucrătorilor de pretutindeni, condițiile lor de trai și de
muncă, precum și exemple de solidaritate internațională
care au produs o schimbare pozitivă în rândul angajaților.  
Cursanții au fost inițiați în complexitatea conceptului
de ”globalizare” și a efectelor exercitate asupra țărilor
dezvoltate și a celor partenere.   Pentru Dandea,
vicepreședintele Confederației Naționale ”Cartel ALFA”, a
facilitat Modulul 4, prezentând istoricul și modalitățile de
contracarare a efectelor negative ale globalizării asupra
condițiilor de muncă din România și la nivel mondial.
Diana Velica (ASAP) și Alexandtra Tomescu (A.R.T. Fusion)
au ridicat gradul de conștientizare al cursanților referitor
la problematica sărăciei globale, dar și a metodelor
învățare globală, prin prezentările susținute. De
asemenea, participanții au avut ocazia de a afla mai multe
despre Rolul FOND   și Cooperarea pentru dezvoltare în
conextul globalizării,  de la Adela Rusu, director executiv
al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru
Dezvoltare din România.
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Modulul 5
”Să învățăm unii de la alții”

Modulul 5 al proiectului ”Multiplying Decent Work Decent Life!”, a fost susținut între 22-25 aprilie 2015, la Cluj
Napoca. Acesta a înglobat conferința comună a celor șase
țări partenere: Austria, Brazilia, Bulgaria, Lituania, Polonia și
România.
Oaspeții fac parte din structurile sindicale sau din câmpul
organizațiilor non-guvernamentale ce reprezintă drepturile
muncitorilor. Fiecare țară a avut ocazia să-și prezinte specificul
național, un produs fair trade, precum și un exemplu de
solidaritate manifestat recent. Toate aceste prezentări au
avut scopul de împărtășire a unor modele de bune practici
cursanților și de creare a unei rețele internaționale de
cooperare între diferiți actori.
De asemenenea, s-a întreprins o vizită de studiu la filiala
locală a multinaționalei Selgros. Oaspeții au avut ocazia de
a interacționa cu reperezentantul sindical al lucrătorilor și
de a pune întrebări referitoare la condițiile de muncă din
companie.
Președintele Confederației Naționale ”Cartel ALFA” din ClujNapca, a susținut o prezentare deschisă despre activitatea
sindicatelor după căderea comunismului , punând în evidență
principalele realizări și provocări ale corpului sindical din
România.
Următoarea masă rotunda va avea loc la Bruxelles, iar vizita
de studiu cu toti participantii in decembrie, in Brazilia.
Modulul viitor din cadrul proiectului Multiplying Decent
Work - Decent Life!”, va pune accentul pe crearea de rețele la
nivel global și se va desfășura în luna mai.

Sticker/Flyer Muncă Decentă pentru o Viață Decentă”
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Multiplying Decent Work – Decent Life!
Acțiunea globală devine eficientă atunci
când există solidaritate internațională!
Proiectul poate fi considerat ca fiind unul inovator
întrucât se bazează pe un parteneriat cu organizațiile din
Brazilia, parteneriat născut din proiectul încheiat în 2012,
mai precis urmare a speaker tour-ului la care invitați au fost
partenerii din Brazilia, și iși propune să contribuie la
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului
(MDG), şi anume eradicarea sărăciei extreme (MDG1), egalitatea de gen (MDG 3) şi crearea unui parteneriat global în
vederea promovării muncii decente (MDG 8).
Scopul principal al proiectului constă în informarea
opiniei publice, a consumatorilor şi mass media cu privire
la realităţile legate de condiţiile de muncă şi de trai din
ţările în curs de dezvoltare și importanța solidarității
internaționale în realizarea unor schimbări
sustenabile
la nivel global.

“AUR” - A.N.S.R.U.
Asociația Națională Specialiștilor în Resurse Umane
Adresa: Str. Ion Câmpineanu, nr. 3A, Etaj 1,
Sector 1, București
Tel/Fax: 021.313.38.83
E-mail: org.aur@gmail.com

Oferta Proiectului:
Cursuri de pregătire, vizite de studii,
evenimente publice și expoziții foto.
Prin activitățile specifice la nivel național și
internațional proiectul iși propune atingerea urmatoarelor
obiective majore:
∞ Creșterea gradului de conștientizare referitor la cooperarea internațională (broșură solidaritate internațională,
expoziție foto mobilă, evenimente publice și seminarii,
activități de mediatizare, etc).
∞ Sensibilizarea cetățenilor la nivel global referitor la problematica Muncii Decente ca instrument de dezvoltare la
nivel internațional (două cursuri de formare cu durată
de un an, 2 Speakers Tours 2014 & 2015, campanii de
solidaritate la nivel național și internațional).

2 cursuri de un an la nivel national (7 module)
Modulul 1:Suntem Internaționali!
Octombrie 2014
Modulul 2:Despre muncă în demnitate!
Modulul 3: Schimbarea perspectivelor
Noiembrie 2014
Modulul 4: Despre globalizare
Modulul 5: Să învățăm unii de la alții
Conferința comună a celor șase țări
partenere în proiect
Aprilie 2015
Modulul 6: Creare de rețele la nivel global
Modulul 7: Să pornim la drum
Mai - Iunie 2015

∞ Construirea și consolidarea rețelei de multiplicatori
(seminarii anuale, newslettere, vizite de studiu, întâlniri de
networking, website si platformă de networking, activități
de lobby.

30 membri organizatii sindicale

Confederația Națională Sindicală “Cartel Alfa”

10 reprezentati ONG-uri

Adresa: Splaiul Independenței, nr. 202A, et.2,
Sector 6, București
Tel:021.317.10.40, 021.317.10.41 Fax: 021.312.34.81
E-mail: alfa@cartel-alfa.ro, def4@cartel-alfa.ro

Pentru mai multe informații legate de proiect:
Manager de proiect “AUR” - A.N.S.R.U. Raluca Mănăilă

www.muncadecenta.ro

Cu ocazia conferinței comune cu toți partenerii proiectului, la Cluj-Napoca, au fost lansate materialele promoționale
”Muncă Decentă pentru o Viață Decentă”. Ele au fost diseminate către toți participanții Modulului 5 ”Să învățăm
unii de la alții” și vor circula la fiecare eveniment din cadrul proiectului.
Odată cu lansarea materialelor, a fost distribuită și a doua ediție a broșurii ”Decent Work - Decent Life - Piața Muncii și
cum pot organizațiile sindicale să o îmbunătățească”
Acestea pot fi vizualizare pe site-ul oficial al proiectului www.muncadecenta.ro precum și pe site-ul oficial al Asociației
Naționale a Specialiștilor în Resurse Umane www.resurseumane-aur.ro
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“Multiplying Decent Work – Decent Life!” DCI NSA-ED/2012/279-811
Acest material a fost realizat cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este în întregime responsabilitatea
"AUR" Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane și nu reflectă în nici un fel perspectiva Uniunii Europene.

Creșterea gradului de conștientizare
Speakers Tours

Ziua Internațională a Muncii - 1 mai

Ziua Muncii sau Ziua Internațională a Lucrătorilor, este o
sărbătoare cu rol comemorativ, fiind asociată cu realizările
mișcării clasei muncitoare. În 1884, Federația Americană a
Muncii a revendicat ca de la data de 1 mai, ziua de lucru să nu
depășescă mai mult de 8 ore. Această revendicare a rezultat
într-o grevă generală și în revolta Haymarket din 1886,
Chicago și ulterior în adoptarea oficială a acestei rezoluții.

În România, Ziua Muncii a fost sărbătorită pentru prima dată în
anul 1980, de către mișcarea socialistă. În perioada comunistă, erau
organizate manifestații stradale de amploare. Coloane de oameni
ieșeau în ținute festive, scandând lozinci și afișând pancarte prin
care își dovedeau susținerea față de dictator.

1 mai este sărbătorit în majoritatea țărilor din lume. În
Regatul Unit și Irlanda, data nu este fixă, ci variază în funcție
de prima zi de luni din mai.  În secolul XX, sărbătoarea a primit
aprobarea oficială a Uniunii Sovietice, celebrând totodată
Ziua Internațională a Solidarității dintre Lucrători, mai ales
în anumite state comuniste. Celebrarea sărbătorilor în țările
comuniste din perioada Războiului Rece, consta în parade
militare de amploare, în care se expuneau cele mai recente
achiziții de artilerie, precum și spectacole ale oamenilor
obijnuiți prin care își arătau susținerea față de conducere.
De asemenea, Canada, Australia, Noua Zeilandă și Olanda,
sărbătoresc Ziua Muncii pe date diferite, însă motivul are
legătură cu originea sărbătorii din fiecare țară.

Anglia
Tradițional, Ziua Muncii presupune ritualuri și celebrări care includ
dansul Morris, încoronarea unei Regine Mai și dansatul în jurul
unui arminden; festivitățile din perioada medievală a făcut această
sărbătoare sezonieră populară.

Ziua Internațională a Muncii

Germania
Ziua Muncii a fost oficializată ca sărbătoare în anul 1933 după ce
Partidul Socialist a ajuns la putere. Trebuia să simbolizeze o nouă
bază care să aducă laolaltă statul și clasa muncitoare. În mod ironic,
a doua zi, pe 2 mai 1933, toate sindicatele libere au fost declarate
ilegale și distruse.
India
În India, prima celebrare formală a Zilei Muncii a fost instigată
de către Partidul Muncii Kisan din Madras la data de 1 mai 1923.
Sărbătoarea se poate observa în Assam, Bihar, Goa, Jharkhand,
Karnataka, Kerala, Manipur, Tamil Nadu, Tripura și în vestul
Benegalului.
Italia
De 1 mai, sărbătoarea principală din Italia este Concerto del Primo
Maggio și este susținut anual în Roma, unde participă  aproximatv
un milion de oameni.
Suedia
Ziua de 1 mai este tot o sărbătoare creștină. Mass of Saint Walburga
sau Noaptea Walpurgis se celebrează în seara de 30 aprilie.
Elveția
Ziua Muncii este sărbătorită în următoarele districte: , BaselLandschaft, Basel-Stadt, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Schaffhausen,
Solothurn, Thurgau, Ticino și Zurich. Statutul sărbătorii diferă în
funcție de zonă, spre exemplu în Solothurn, este celebrată doar
amiaza.

Ț”De ce avem nevoie de stabilirea salariul minim în Europa?”

Anne Van Lancker (EMIN) și Fintan Farrell (EAPN),
împreună cu alți membrii parlamentari și oficiali EESC,
au participat la o dezbatere radio asupra salariului
minim din Europa.
Acestă emisie a reprezentat o oportunitate de a
verbaliza importanța stabilirii nivelului salariului minim
pe economie și a rolului pe care Uniunea Europeană îl
are în asigurarea creșterii acestui nivel și a accesului
tuturor de pe piața muncii la un salariu decent și un loc
de muncă calitativ.
De asemenea, cu această ocazie a reprezentat o
oportunitate de a explica legăturile dintre schemele
adecvate și accesibilitatea salariului minim pe economie,
precum și prezentarea acțiunilor de combatere a
fenomenului tot mai crescut al salariilor care garantează
sărăcia (working poor).
Dezbaterea s-a desfășurat în cadrul rețelei de radio
Euranetplus, în parteneriat cu BMF Business și a fost
transmis live din Parlamentul European.
Înregistrările pot fi vizualizate online, pe site-ul EUranet plus, la adresa:  http://euranetplus-inside.eu/citizenscorner-debate-on-minimum-wage-do-we-need-minimum-wages-in-the-eu/
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Aflați mai multe despre toate aceste nedreptăți
și despre cum vă puteți implica pentru a produce
o schimbare, vizitând pagina web a proiectului:
http://fitforfair.muncadecenta.ro/

Adidas rivalizează pentru un loc în
trend prin modelul ”Fast Fashion”

Grupul german Adidas are în vizor modelul ”fast fashion”
în competiția cu lanțurile de modă rivale tradiționale
pentru a-și îmbunătății gama variată în trei dungi de
tricouri, colanți și încălțăminte sportivă.
”Fast fashion” înseamnă producerea mai multor articole
în apropierea piețelor de desfacere, la fel cum operează
lanțurile Zara prin fabricile din Spania. Însă grupul german
observă beneficiile creșterii costurilor. De obicei, articolele
sportive adoptă modelul de afaceri sezonier, adică
lansează două colecții anual, cu 18 luni înainte de a ajunge
efectiv pe rafturi.
Cu toate acestea, Adidas a rămas în urmă cu stabilirea
trendurilor, comparativ cu grupul Nike și de aceea va
adopta modelul ”fast fashion” elaborat de Inditex, din care
face parte și Zara. Acest model de afacere furnizează în
magazine linii noi de articole, bisăptămânal.
”În industria atletismului, nimeni nu este prea rapid, de
aici și oportunitatea câștigării un avantaj competitiv prin
adoptarea unui ritm rapid în ceea ce facem”, afirmă Glenn
Bennett, șeful operațiunilor globale Adidas într-un interviu
acordat către Reuters.
”Noi nu concurăm cu H&M sau Zara în mod direct, însă dacă
ei intră pe teritoriul nostru...vom săpa acel teren prin orice
miljoc pe care îl avem.”
Cum însă colanții și încălțămintea sportivă migrează de
la pistele de alergat către podiumurile prezentărilor de
modă, lanțutile H&M și Gap au lansat propriile linii de
articole sportive, la fel cum Adidas și Puma au intrat în
câmpul ținutelor casual, de promenadă.
Profituri crescute
Adidas utilizează eticheta dedicată sectorului de tineri
NEO de cinci ani. Acest label poate furniza articole noi în
magazine în decursul a 45 de zile, de vreme ce producția
este mai aproape, de piața principală de desfacere
din Europa și America de Nord. În același timp, Adidas
grăbește procesul de producție din fabricile din Asia,
crescând procentul articolelor produse automat.
Bennet afirmă că modeul fast fashion vinde produsele de
trei ori mai rapid decât modelul sezonier, deci este mai
profitabil.
”Vă puteți imagina că de vreme ce articolele sunt cumpărate
de trei ori mai rapid, nu avem de ce să facem reduceri...toate
sunt achiziționate la preț întreg”, spune el. ”O imbunătățire
de doar 20% a vânzărilor la preț întreg înseamnă zeci de
milioane”

Tricoul de 2 euro - Un experiment social

Un tricou cu doar 2 euro? Locuitorii Berlinului au avut oportunitatea de a le procura de la un tonomat
colorat, amplasat central  (Alexanderplatz), fără să știe, de fapt, că totul făcea parte dintr-o campanie Fashion
Revolution.
Odată introdusă suma, tonomatul începea să ruleze
scurt-metraje ale condițiilor inumane de muncă și trai a
lucrătoarelor și a copiilor care muncesc în fabrici textile,
precum și statistici cu salariile extrem de mici primite pentru
realizarea unor tricouri așa ieftine. După ce se termina filmul,
tonomatul oferea două alegeri: să cumpere tricoul, sau să
doneze suma pentru cauza acestor persoane exploatate prin
muncă. ”Do you still want this t-shirt?”
Experimentul social a fost un succes, 9 din 10 persoane
alegând să doneze. Sumele au fost restituite participanților,
însă 250 de euro au fost colectați la insistențele donatorilor,
bani redistribuiți spre OPORAJEO – un proiect înființat
după cazul de la Rana Plaza, ce funcționează ca un centru
de reabilitare pentru supraviețuitorii dezastrului (http://
oporajeo.com/)
Campania Fashion Revolution este un parteneriat la nivel
global cu misiunea de a crea o industrie a modei care
valorifică în egală măsură omul, mediul înconjurător,
creativitatea și profitul. Acțiunea din Berlin a avut loc
pe   24.04.2015, sub numele de Fashion Revolution Day, la
doi ani după dezastrul de la Rana Plaza. Această acțiune
și-a propus comemorarea victimelor din Bangladesh prin
ridicarea gradului de conștientizare a cumpărătorilor asupra
condițiilor de muncă inumane din spatele industriei modei.

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

