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 Un salariu de 
trai decent (living 

wage) este piatra de 
temelie a 

condițiilor de 
muncă decentă.

,

:



     Nosso Jogo sau   “Jocul Nostru”  
în portugheză, este o inițiativă de 
ridicare a barierei culturale, de 
stopare a discriminării, violenței, 
exploatării și inegalității sociale  în   
cadrul   evenimentelor sportive 
de mare amploare, precum World 
Cup 2014 din Brazilia.
      
Contextul economic și politic al 
acestor mega evenimente nu mai 
poate fi ignorant, de vreme ce 
în Brazilia, o țară cu    posibilități    
financiare precare, s-au investit 
sume    uriașe    pentru construirea   
stadioanelor   cerute  de FIFA. 

Având în vedere contribuția 
seminificativă venită de la bugetul 
național al Braziliei pentru 
organizarea World Cup 2014, 
aceste sume ar fi putut fi investite 
pentru eradicarea sărăciei în 
care se află, la momentul actual 
Brazilia, investițiile în educație, 
sănătate și infrastructură fiind 
mai mult decât necesare.

 Alătură- te protestului și 
mișcărilor  de  masă   din 
Brazilia și ajută ca drepturile 
fundamentale ale omului și cele 
de protecție a mediului să fie 
asigurate și aplicate.

Fii fair play! 

Lucrătorii indonezieni 
cerându-şi drepturile 

şi compensaţiile pentru 
disponibilizările făcute 

de Adidas.



   Brazilia – o ţară cu  condiţii    
economice   şi sociale precare 
– va cheltui în avans 12 
miliarde   de euro  pentru 
găzduirea Cupei Mondiale. 
Aceste sume sunt dedicate 
construirii   stadioanelor, 
hotelurilor şi a unui aeroport 
nou-nouţ. Pregătirile pentru 
evenimentul din acest an au 
generat  exploatarea forței 
de muncă şi tensiuni sociale. 
11 milioane  de oameni au   
fost  forţaţi să își evacueze 
casele pentru a face loc noilor 
construcţii, iar în timpul 
lucrărilor mai multe persoane 
au decedat.          
  Mulţi brazilieni, a căror   
pasiune pentru fotbal   
este renumită   pe plan 
mondial, sunt acum  furioşi  
şi dezamăgiţi de costurile 

care le  plătesc  pentru 
găzduirea acestui eveniment 
de mare amploare.    Între 
timp, dincolo de ceea ce se 
întâmplă în Brazilia, mii de 
lucrători trudesc pe salarii 
mizere ca să producă articole 
şi echipamente sportive 
de marcă pentru sportivi și 
suporteri.  Pentru ca această 
realitate sumbră să nu fie 
mediatizată pe parcursul 
marelui eveniment, branduri 
de renume au devansat 
producția de articole 
promoționale, fapt ce a 
condus la încălcări grave ale 
drepturilor lucrătorilor.  Nu 
se ştie deocamdată care va 
fi brandul  cu cele   mai  mari 
încasări   la   evenimentele   
Cupei Mondiale,   însă   
Adidas  este momentan în 

top pe piața producătoare 
de articole sportive. În 
ciuda faptului că Nike 
sponsorizează   cu mai multe 
articole şi echipamente, 
Adidas a decartat peste 62 
milioane de euro pentru       a 
deveni     partener FIFA, 
ceea ce  le oferă  drepturi de 
exclusivitate în     promovarea     
tuturor evenimentelor Cupei 
Mondiale de Fotbal. 

 Adidas se aşteaptă ca acest 
acord să le aducă vânzări     
de echipamente sportive, 
de peste 2 miliarde de euro 
numai pe parcursul acestui 
an!
  

Fifa World Cup



Exploatarea în lanţurile de producţie

   Între timp, în Cambodgia, lucrătorii ce produc 
articole sportive marca Adidas câștigă mai puțin 
de 2.71 euro pe zi muncind în medie  12 ore pe 
zi. Protestele împotriva acestor tipuri de abuz au 
fost ignorate.      Majoritatea      lucrătorilor      din 
industria textilă, pur şi simplu nu câştigă îndeajuns   
să supravieţuiască, iar lipsa unui salariu decent îi 
forţează să muncească      ore      suplimentare. 
Aceștia sunt plătiți cu salarii de mizerie care nu 
acoperă costurile unui necesar de hrană care să 
asigure forța necesară organismului pentru a 
munci și trăi sănătos.    Lucrătorii   consumă de 
multe ori,    doar   jumătate din cantitatea de hrană 
recomandată pentru un    lucrător din industria 
textilă. Acest    lucru    a   dus   recent la înregistrarea 
unor serii masive de leşinuri în timpul programului.
   Munca în aceste condiţii inumane   şi     abuzive     
nu     trebuie    să    fie tolerată,    dar reprezintă 
o realitate în      industria       producătoare     de 
echipamente sportive. 

Abuzurile trebuie oprite !

  Campania Clean Clothes    are   încredere că toate 
brand-urile vor    începe   să se asigure că angajaţii 
lor câştigă un salariu   de   trai decent.
Un salariu de trai decent (living wage) este   un drept 
uman care afirmă, pe bună dreptate,    că orice 
angajat are dreptul să     câştige  suficienţi bani 
pentru a-şi   putea    asigura    mâncarea, chiria, 
transportul,    accesul      la      servicii medicale, 
educaţie,    pentru       a-şi        putea     cumpăra 
îmbrăcăminte şi pentru  a     economisi.
   Industria articolelor sportive nu trebuie să se 
bazeze pe exploatarea forţei de muncă ieftine. 
Spiritul Cupei Mondiale 2014  este   reprezentat   
de unitate şi fair-play.   Este      timpul     ca     acest       
eveniment     sportiv    să    se    ridice    la  aceste 
standarde în tot ceea ce face. 

Cu siguranță marile branduri își permit această 
schimbare!



http://fitforfair.muncadecenta.ro/


