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Amnesty International, Ekologický právní servis a Společnost pro Fair Trade se spojili v kampani „Za
každou cenu“. Společně prosazují, aby česká vláda na Evropské úrovni podpořila reformu legislativy, která
by zlepšila odpovědnost velkých firem za porušování lidských práv a ničení životního prostředí a umožnila
obětem ať již z rozvojových zemí nebo z EU snadnější přístup k soudům. Dalším cílem je, aby česká vláda
zveřejnila kodex odpovědného chování pro firmy obchodující se zeměmi s velkým rizikem zneužívání
lidských práv v pracovním procesu.
Návrhy zmíněných reforem připravil Ekologický právní servis v roce 2008 pro koalici více jak 250 organizací
z celé Evropy (European Coalition for Corporate Justice – ECCJ), která je začala úspěšně prosazovat. Ať už
jde o nucenou či dětskou práci, devastaci deštných pralesů nebo o znečištěný vzduch na Ostravsku,
společným jmenovatelem je zde vždy upřednostňování zisku před právy lidí a snaha firem uniknout
odpovědnosti za každou cenu. Prosazovaná reforma přinese firmám působícím v EU větší právní
odpovědnost za újmu, kterou způsobí kdekoliv na světě lidem a životnímu prostředí. Firmy také budou muset
zveřejňovat přesné informace o svých aktivitách a obětem bude zajištěn přístup k soudům v EU.
V roce 2007 se nám v rámci koalice ECCJ podařilo prosadit rezoluci Evropského parlamentu. O rok později
jsme na jednáních s eurokomisaři Špidlou a Verheugenem dosáhli toho, že Evropská komise se začala touto
problematikou oficiálně zabývat. Výsledkem tohoto procesu je studie existujícího právního rámce, kterou
Komise dohotoví na podzim tohoto roku. Na jaře 2011 Speciální zmocněnec OSN pro byznys a lidská práva
John Ruggie připraví svá finální doporučení pro státy, jak by měly zlepšit odpovědnost velkých firem.
Chceme těchto příležitostí využít a docílit zahájení legislativního procesu. To je možné jen tak, že
přesvědčíme vlády členských států EU, aby daly tomuto procesu zelenou. Náš lobbing chceme podpořit
celoevropskou petiční kampaní, jejímž cílem je sesbírat 100 000 evropských podpisů a v ČR 10 000
podpisů.

