Seminarium

Sprawiedliwa Elektronika
– współpraca polskich organizacji na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zaangażowania
społecznego w odpowiedzi na problemy związane z wydobyciem surowców, warunkami
pracy w fabrykach i odpowiedzialnością korporacji za przestrzeganie praw człowieka
Czartek, 22 listopada 2018 r. w godz. 10:00-16:00
Warszawa, ul. Andersa 12
Organizator: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
we współpracy z Le Monde Diplomatique edycja polska i Instytutem Globalnej Odpowiedzialności.

Program
Część 1 – Co już zrobiliśmy w Polsce?
10:00
10:30
11:45

Powitanie, prezentacja wprowadzająca i zapoznanie się uczestników
Dotychczasowe doświadczenia - prezentacje trzech organizacji na temat dotychczasowej
pracy na rzecz bardziej odpowiedzialnej konsumpcji: co zrobiliśmy? Czego się nauczyliśmy
Jakie wnioski na przyszłość wyciągnęliśmy?
Dyskusja podsumowująca dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość

Przerwa - wczesny lunch
Część 2 – Rozwiązania międzynarodowe
12:45
13:45

Electronics Watch – współpraca społeczeństwa obywatelskiego, firm i instytucji
publicznych na rzecz systemowych rozwiązań w zakresie sprawiedliwej elektroniki
Binding Treaty - wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności
korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka

Część 3 – Rozwiązania, do których dążą polskie organizacje
14:15

Dyskusja strategiczna – możliwości nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy
polskimi organizacjami które zajmują się tematem odpowiedzialnej konsumpcji, praw
człowieka i praw pracowniczych, odpowiedzialnością społeczną biznesu, edukacją
globalną, współpracą rozwojową, zrównoważonym rozwojem oraz ochroną środowiska.

15:45

Podsumowanie i zakończenie

Przedstawicieli organizacji, którzy chcieliby w trakcie seminarium przeprowadzić prezentację na jeden z ww. tematów
lub zorganizować stoisko z materiałami, prosimy o wskazanie tego w trakcie zgłaszania się nas seminarium.

Kontakt i zgłoszenia: Stefan Zgliczyński, tel. 22 624 17 27, mail: wojtalik@monde-diplomatique.pl.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada
wyłącznie Fundacja Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa". Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają
oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
Wydarzenie organizowane jest w ramach szerszego przedsięwzięcia o nazwie „Make ICT Fair”, wspólnej kampanii kilku
europejskich organizacji pozarządowych i uczelni wyższych.

