
LEVNÉ OBLE ČENÍ Z BANGLADÉŠE
Přestanou někdy nadnárodní řetězce podporovat chudobu?

© Foto Gisela Burkhardt

Kdo šije kalhoty za 300 Kč?
Kdykoli si v obchodních řetězcích jako je TESCO, LIDL1 nebo H&M kupujeme oblečení, můžeme
se sami sebe ptát, proč je tak levné. Je to díky mizerným mzdám a extrémním pracovním
podmínkám v jejich textilních továrnách v jihovýchodní Asii. Jedna z nejhorších situací je v
Bangladéši. Bangladéšské dělnice (90 procent zaměstnanců zde tvoří ženy) běžně pracují až 100
hodin týdně, tedy více jak 14 hodin denně včetně neděle. Jejich platy přitom nedosahují ani
životního minima. Ještě před rokem 2006, kdy proběhla obrovská demonstrace a stávky, zde
minimální měsíční mzda činila pouhých 930 Tk (10 Euro). Po protestech, kdy pracovníci
požadovali zvýšit minimální mzdu na 3000 Tk, byla vládou zvýšena na 1662 Tk (18 Euro).
Minimální životní náklady již tehdy činily 45 Euro na měsíc2. Po další vlně protestů letos v srpnu
2010 dělníci konečně dosáhli minimální mzdy 3000 Tk. Jejich snahou však bylo dosáhnout 5000 Tk
vzhledem k dalšímu růstu cen a životních nákladů.

Neslušný obchod
H&M, TESCO, LIDL, Primark a další nadnárodní obchodní řetězce a supermarkety tuto situaci
aktivně využívají. Podporují systém, ve kterém lidé pracují za tak málo peněz, že ani nemají na
řádné jídlo. Jednostranně diktují své podmínky bangladéšským továrnám, kterých zde během
několika posledních dekád vyrostlo na základě jejich poptávky obrovské množství. Takovýto

1 http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=665490
2 http://www.waronwant.org/campaigns/supermarkets/extra/inform/15963-a-living-wage



přístup by byl v Evropě nemyslitelný. Proto také velké firmy dávají přednost obchodování s
dodavateli z rozvojových zemí a prostřednictvím tvrdých podmínek nutí správce továren k
neustálému porušování práv dělníků. V rámci takzvané rychlé módy, která zákazníkovi umožňuje
koupit si model oblečení již 6 týdnů po prvním předvedení na módní přehlídce, musí manažeři
továren dodávat zboží v rekordních časech. Pro obchodní řetězce je mnohem jednodušší nevytvářet
dlouhodobé smlouvy a obchody sjednávat jednorázově. Vzhledem k velkému množství
dodavatelských továren si mohou zcela svobodně diktovat výkupní ceny a velmi často využívají
nejmenších záminek k tomu, aby je ještě snížily. Dodavatelé se tak ocitají v neustálém tlaku.

Ti, kdo tlak ze strany řetězců pociťují nejvíce, jsou řadoví zaměstnanci továren. Vzhledem k tomu,
že Bangladéšský textilní průmysl zaměstnává více jak 2 milióny lidí, je rozsah celého problému
obrovský. Od švadlen se vyžaduje extrémní pracovní nasazení. Pod pohrůžkou propuštění jsou
každým dnem nuceny pracovat přesčas. Ženy v některých případech pracují 80 až 100 hodin týdně.
Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 1
však dovolují maximálně 60 hodin (48 hodin
plus 12 hodin přesčasů). Dělnicím se často
stává, že pracují sedm dní v týdnu. Pro matky
to pak znamená, že se téměř nevidí se svými
dětmi. Začínají s prací v osm hodin ráno a
končí v deset večer. Někdy za tyto přesčasy
nedostávají zaplaceno nebo je jim mzda
vydávána s velkým zpožděním. Existují
případy, kdy dělnice nedostávaly ani minimální
mzdy.3 Pracoviště nesplňují bezpečnostní
podmínky, což může vést k tragickým
následkům. Jedním z posledních příkladů je
požár továrny Garib v Gazipuru, která
dodávala zboží například pro H&M, při kterém zahynulo 21 lidí.4           © Foto Gisela Burkhardt 

Suhada, 25 let

“Poslední rok jsem v továrně pracovala u šicího stroje. Můj plat měl být 1800 Tk za měsíc, ale
dostávala jsem jen něco mezi 1400 a 1600 Tk. I přes opakované sliby se má mzda celý rok
nezměnila. Ani mi pořádně neplatili přesčasy. Pokud jsme chyběli jen jeden den, trestali nás tím, že
nám odebrali dvoudenní mzdu. Dělníci nikdy nedostali žádný bonus. Většinou upřednostňují mladé
a přitažlivé dívky a platí jim víc než nám. Nejsou příliš ochotni zaměstnávat starší ženy. Slyšela
jsem, že vrchní dozorce obtěžoval jednu dívku během noční směny. Proto se ženy bojí pracovat v
noci. Většinou pracují od sedmi od rána do sedmi večer, někdy však až do desíti. Pracujeme také v
noci. Nedávno jsem pracovala šest nocí po sobě s malou pauzou od 3:30 do 8 ráno. Žaludek a oči
mě bolely z přepracování a byla jsem vyčerpaná. Přísně nás trestali za každou chybu. Jednou jsem
byla den nepřítomná kvůli bolestem žaludku a další den si mě zavolali a musela jsem za trest před
všemi dělníky stát jednu hodinu. Jednou, když mi bylo znovu špatně, jsem zůstala o chvíli déle na
toaletě a byla jsem hned potrestána. Odečetli mi celodenní plat. Předák se mě opakovaně pokoušel
udeřit. Dozorce mě pravidelně ponižoval. Před dvěma měsíci jsem pracovala dva dny bez jídla.
Samozřejmě jsem byla unavená, slabá a hladová. Nemohla jsem se vůbec soustředit, až jsem
nakonec udělala chybu. Předák kolem toho udělal velký povyk a na místě mě propustil. Propukla
jsem v pláč a prosila jej, aby mě nevyhazoval, ale bylo to k ničemu. Pracovala jsem tam celý rok.
Zaplatili mi pak plat bez bonusů, které jsem měla obdržet. A tak jsem poslední dva měsíce bez
práce.5

3 http://www.cleanclothes.org/search/Lidl/%252F
4 http://www.cleanclothes.org/urgent-actions/garib-fire-survivors-call-for-justice-and-a-safe-industry
5 LIDL, KIK



Některé nadnárodní textilní společnosti jako Levi Strauss vůbec nepřijímají koncepci minimální
životní mzdy a veškerou odpovědnost přenechávají volnému trhu. Jiné nadnárodní řetězce typu
LIDL, TESCO, H&M, Primark atd. si uvědomují, že zprávy a studie o jejich bangladéšských
továrnách jejich reputaci nijak neprospívají. Vynakládají pak rozsáhlé výdaje na reklamu své
„společenské odpovědnosti“. Projekty, kterými se prezentují, ale neřeší problém jako takový a v
důsledku nikam nevedou.

Často se například odvolávají na pravidelné audity svých továren. Ty podle nich dokazují, že ke
zmíněným porušováním práv nedochází. Podle výpovědí mnoha zaměstnanců, které nevládní
organizace získaly po večerech mimo továrny, jsou však tyto audity dopředu hlášeny. Manažeři
výroben mohou vše zamaskovat a zabránit zaměstnancům, aby auditory o skutečném stavu
informovali. Příkladem může být továrna Garib v Gazipuru a rozdíl mezi tamějším "úspěšným"
auditem z října 2009 a mezi skutečným stavem, který vedl ke katastrofě během letošního únorového
požáru. Nadnárodní řetězce také tvrdí, že ve vybraných továrnách podporují zlepšování pracovních
a bezpečnostních podmínek. Realita je však často taková, že tyto „čistší“ továrny uzavírají smlouvy
s továrnami, kde panují špatné podmínky, a příběh se opakuje.6

Jde to i jinak?
Pokud budou řetězce nadále stlačovat výkupní ceny a nebudou s továrnami uzavírat dlouhodobé
smlouvy, dodavatelé nebudou mít žádnou možnost, natož pak vůli měnit způsob nakládání se
zaměstnanci. Firmy musí také zveřejnit informace o všech továrnách, odkud pochází jejich zboží.
Celý obchod tak bude mnohem průhlednější. Zlepší se systém auditů, na kterých budou firmy moci
spolupracovat s dalšími organizacemi. To nejvíce pomůže těm, kteří na neprůhledný systém
bangladéšského oděvního průmyslu doplácejí nejvíc – dělnicím v továrnách. Pomůže to i samotným
nadnárodním firmám, protože paradoxně i ony na špatný systém doplácejí, když namísto prevence
musí řešit následky, ať už v podobě drahé reklamy své společenské odpovědnosti, soudních řízení7

nebo v podobě výloh za nečekané nešťastné události, jako jsou třeba požáry v továrnách.

Najdou se však i případy, kdy se velké oděvní společnosti vydali cestou čistého zisku, aniž by
přitom porušovaly práva svých zaměstnanců. Americká společnost American Apparel, největší
textilní výrobce v USA a jedna z mála firem, která exportuje produkty s nálepkou „Made in US“, se
vědomě rozhodla, že nebude šít v hrozných podmínkách Jihovýchodní Asie. Přesto její profit roste a
svým zaměstnancům vyplácí mnohem vyšší částky, než ostatní společnosti. Všem svým
zahraničním zaměstnancům z chudších zemí také garantuje minimální mzdu Spojených Států.
American Apparel totiž vsadil spíše na zajímavý marketing než na minimalizaci výdajů na
zaměstnance (v reklamě využívá nekonzervativní nástroje jako je erotika, angažovanost v otázkách
liberální politiky apod.). 
I přes tyto případy odpovědného obchodu však nadále platí, že především malé firmy to nemají vůči
gigantům nijak snadné. Když se navíc budou oproti velkým řetězcům pokoušet o dodržování
lidských práv a hodnot, jak je známe v Evropě, pocítí tlak nelítostné konkurence ještě silněji. Přísný
systém, který bude firmy nutit důsledně dodržovat lidská práva, však nabídku možností pro
uvědomělé firmy rozšíří. Nebudou pak nuceny rozhodovat se pouze mezi dvěma variantami – zda
budou vyrábět v Jihovýchodní Asii (a porušovat lidská práva), nebo ne.

6 LIDL, KIK
7 V dubnu 2010 zažalovalo sdružení německých spotřebitelů společnost LIDL za to, že používá klamavou reklamu.

Vadilo jim, že se řetězec vychloubá společenskou zodpovědností a zároveň využívá Bangladéšského systému
nelidských pracovních podmínek. Řetězec byl nucen reklamu stáhnout. LIDL je součástí Business Social
Compliance Initiative (BSCI), která sdružuje „společensky odpovědné“ společnosti. Po případu LIDL se však nabízí
otázka po účinnosti takovýchto sdružení, a zda se nejedná jen o novou formu greenwashingu.
(http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=666629)



Řešení, která prosazujeme:

Ekologický právní servis prosazuje nové zákony platné pro celou Evropskou unii, které zastaví
zneužívání chudých zemí a naopak napomohou jejich rozvoji. Tyto zákony stanoví, že:

1. Firmy musí zamezit a předcházet porušování mezinárodně uznaných pracovních práv ve
svých subdodavatelských řetezcích. Zde to znamená především stanovení takových výkupních
cen, které umožní vyplácení mezd na úrovni životního minima při řádné pracovní době.

2. Ředitelé těchto společností budou osobně odpovědni za zveřejnění všech subdodavatelů a
přijatých opatření proti porušování lidských práv.

3. Občanské organizace hájící veřejné zájmy budou mít po předložení důkazů oprávnění
zahájit řízení u soudu proti firmám, které poruší mezinárodně uznaná lidská práva nebo
standardy ochrany životního prostředí. V současné době je zcela nemyslitelné a právní situace to
ani neumožňuje, aby se dělnice z textilní továrny domáhaly svého práva u evropských soudů. Bez
reálné hrozby soudního postihu nebudou ředitelé nuceni zvažovat dopady jejich rozhodnutí na
lidská práva.

Podpořte naše návrhy. Pošlete vzkaz české vládě a Evropské Komisi. Podepište petici Byznys
a lidská práva na  www.responsibility.cz.

Ekologický právní servis prosazuje tyto návrhy společně s Evropskou koalicí pro odpovědnost
korporací. Naše návrhy řeší problematiku odpovědnosti korporací komplexně – obdobně se dají
aplikovat na masivní porušování lidských práv a znečištění při těžbě ropy v rozvojových zemích
nebo možnosti občanů Evropské unie dovolávat se spravedlnosti u soudů proti velkým
společnostem, které ničí jejich životní prostředí.

Tento materiál vznikl za finančního přispění Evropské Unie. Za jeho obsah je plně odpovědný
Ekologický právní servis, za žádných okolností nemůže být považován za stanovisko EU.

Evropská Unie


