KUPUJ ODPOWIEDZIAŁLNIE!
Kto uszył Twoje ubrania?
Odzież, którą kupujemy jest produkowana głównie w Azji,
Ameryce Południowej, oraz w Afryce Północnej – czyli w w
krajach, gdzie panują bardzo niskie płace. Są one tak
skandalicznie niskie, nawet jak na lokalne warunki, że
pracownicy, nawet pomimo nadgodzin, nie są w stanie
utrzymać swoich rodzin. Ponadto, w zakładach pracy
panują warunki nie do opisania.
Działaj na rzecz sprawiedliwych warunków pracy – w Polsce i na całym świecie
Każdy może coś zrobić, by przyczynić się do poprawy warunków pracy w fabrykach odzieżowych.
Firmy słuchają opinii konsumentów i są podatne na nacisk swoich klientów. Kilkanaście lat temu,
kiedy wyszło na jaw w jakich warunkach były produkowane buty Nike, a informacje na ten temat
dotarły do szerokiej publiczności, młodzi konsumenci przestali kupować buty tej marki, gdyż pomimo
wysokich cen, pracownicy, którzy je wytwarzali otrzymywali bardzo niewiele. To spowodowało zmianę
nastawienia firmy. Jest wiele innych przykładów tego typu.
Marka „LOTTO”, praca w fabryce w Brazylii, oraz represje wobec pracowników
Firma LOTTO produkuje buty, koszule oraz inne ubrania sportowe. Pracownicy fabryki FF Mercantil
w miejscowości Araxá w Brazylii pracują w fatalnych warunkach. Muszą pracować w nadgodzinach, przez
sześć lub siedem dni w tygodniu, otrzymują groszowe pensje, nie mają odpowiedniej wentylacji w fabryce .
Niektórzy z nich pracują w niezwykle szkodliwych warunkach, w szkodliwych oparach kleju.
Pracownicy tej fabryki próbowali organizować się, by poprawić swoje warunki pracy. Domagali się: 8-godzinnego
dnia pracy, 5-dniowego tygodnia pracy (poniedziałek-piątek), dodatków za pracę w niebezpiecznych
warunkach, instalacji klimatyzacji oraz poszanowania prawa pracowników do zrzeszania się.
Niestety wielu pracowników zostało zwolnionych z pracy. Wśród pierwszych zwolnionych był nasz
kolega z Brazylijskiej Konfederacji Pracowników (COB), Icaro Polleto. Co gorsza, do lokalu związku
do którego należy wpadli tzw. „pistoleros”, czyli opłacani bandyci, którzy grozili Icaro śmiercią, jeśli
nie zaprzestanie działań w obronie pracowników. Następnie, firma postanowiła mu wytoczyć proces.
Działalność pracownicza nie jest przestępstwem!
W dniu 14 grudnia, w miejscowości Araxá rozpoczyna się
proces przeciw Icaro. Związek Syndykalistów Polski,
który działa na rzecz pracowników i przeciw wyzyskowi,
zarówno w Polsce jak i na całym świecie, chce aktywnie
wyrazić swoje wsparcie dla kolegi, którego „winą” jest to,
że chciał pracować w godnych warunkach. Jeżeli naszym
dążeniem jest żyć w bardziej sprawiedliwym świecie, jest
szczególnie ważne by wspierać takie formy działalności.
Jeśli tego zaniechamy, nigdy nie wyrwiemy się z
ponurego wyścigu na dno, w którym firmy przenoszą się
coraz to w nowe miejsce, gdzie są jeszcze bardziej
zdesperowani ludzie, którzy nie mają wyboru i muszą
pracować w nieludzkich warunkach, aby tylko przeżyć. Tracimy na tym wszyscy.
Aby wysłać protest do FF Mercantil oraz firmy LOTTO, skorzystaj z naszego formularza na stronie
internetowej www.lotto.zsp.net.pl
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