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Výroba mobilních telefonů v Číně a na Filipínách

Make IT Fair!

Značkoví výrobci
elektroniky musí
přijmout odpovědnost za porušování
pracovních práv
ve svém dodavatelském řetězci.
Spotřebitelé by
zase měli požadovat elektroniku,
která byla vyrobena za důstojnějších podmínek.

Porušování práv

Výzkumníci z makeITfair zkoumali šest čínských a filipínských
továren, které dodávají komponenty největším světovým výrobcům
mobilních telefonů: společnostem Nokia, Samsung, Motorola, LG
a Sony Ericsson. Tahle „velká pětka“ má v současné době více než
osmdesátiprocentní podíl na trhu. makeITfair bylo šokováno odhalením závažných porušení pracovních práv:
>> Nízké mzdy Čínští i filipínští dělníci v továrnách často pracují na
plný úvazek jen za minimální mzdu, ze které se prakticky nedá
vyžít.
>> E
 xtrémně dlouhá pracovní doba V hlavní výrobní sezóně je běžné, že dělníci pracují 12 hodin denně šest nebo sedm dní v týdnu.
>> Srážky ze mzdy jako trest Ve všech čtyřech čínských továrnách
se běžně jako trest za chyby používají srážky ze mzdy.
>> N
 erespektování práva na odborovou činnost Na Filipínách byly
zaznamenány případy zastrašování, propouštění a dokonce i
vražd dělníků. Uvádí se, že méně než desetina filipínských výrobců elektroniky má odbory.
>> Z
 dravotní problémy a nízká bezpečnost práce Dělníci, se
kterými byly vedeny rozhovory pro tuto studii, si stěžovali na
svalovou únavu, problémy s očima, alergie, nevolnost, vyčerpání,
popáleniny, řezné rány, bolest na hrudi a ubývání na váze. Dělníci
v jedné ze zkoumaných čínských továren údajně nedostávají
dostatečné ochranné pomůcky pro manipulaci s chemickými
látkami. Dělníci z jednoho úseku uváděli, že kvůli časovému presu
nemají čas si nasadit ochranné masky, když manipulují s kyselinou sírovou.
>> Genderově nekorektní najímání zaměstnanců kvůli omezení
protestů Většinu dělníků ve výrobě tvoří mladé ženy. Zaměstnavatelé preferují dělnice, protože se domnívají, že méně bojují za
svá práva a lépe se hodí na drobnou práci.

Dodavatelský řetězec
bez kontroly

Každý z pětice největších
výrobců mobilních telefonů
má svůj etický kodex, který
uvádí, že při výrobě se budou
dodržovat práva dělníků.
makeITfair však zjistilo, že
tomu tak ve skutečnosti
není. Náš výzkum odhalil
neakceptovatelné porušování pracovních práv,
mezinárodních konvencí a
firemních etických kodexů.
Docílit zlepšení situace je ale
prakticky nemožné, protože
v celém odvětví převládá
negativní postoj k odborům.
Je proto zcela zásadní, aby
značkoví výrobci elektroniky zvážili, jak mohou tento
postoj změnit a podpořit
dělníky v jejich snaze se
organizovat.
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Chcete-li se dozvědět více
o porušování pracovních
práv při výrobě mobilních
telefonů v Číně a na
Filipínách, navštivte
webovou stránku

graphic design: JUSTAR.nl

Mobilní telefony jsou
nezbytným doplňkem
prakticky každého mladého člověka. Poptávka
po nových výrobcích
je obrovská. Od roku
2006 se každý rok vyrobí
miliarda telefonů. V současné době pochází
polovina všech mobilů
z Číny a 10% veškerých
polovodičů se vyrábí na
Filipínách. Většinu dělníků ve výrobě tvoří mladé
ženy, které musí často
zajišťovat obživu pro
celou rodinu. V zaměstnání jsou jim přitom
upírána i mnohá základní
práva.

