elhallgattatva
szallitanak:
mobiltelefon-gyártás Kínában és a Fülöp-szigeteken

Legyen méltányos!

A nagy elektronika
márkáknak felelősséget kell vállalniuk
a munkások jogainak megsértéséért a
beszállítói láncban.
Ugyanakkor a vásárlóknak felelősebben
előállított elektronikai
termékeket kell követelniük.

Jogszegés

A makeITfair hat olyan gyárat vizsgált Kínában és a Fülöp-szigeteken,
amelyek az öt legnagyobb mobilgyártónak, a Nokiának, a Samsungnak, a Motorolának, az LG-nek és a Sony Ericssonnak szállítanak
részegységeket. Az „öt nagy” kezében van jelenleg a mobiltelefonpiac több, mint 80%-a. A makeITfair megdöbbenve tapasztalta a
munkások jogainak súlyos megsértését.
>> Alacsony bérek a munkások gyakran csak a minimálbért keresik
meg teljes munkaidőben, Kínában és a Fülöp-szigeteken egyaránt. Ilyen munkabérből nagyon nehéz megélni.
>> N
 agyon hosszú munkaidő Csúcsidőben nem ritka, hogy az emberek napi 12 órát dolgozzanak heti 6–7 napon át.
>> P
 énzbüntetés a Kínában vizsgált négy gyár mindegyikében szokás
volt a hibákat a bérből levont pénzbírsággal büntetni.
>> A
 szakszervezeti jogok figyelmen kívül hagyása a Fülöp-szigeteken a munkások zaklatásáról, elbocsátásáról, sőt, megöléséről
számoltak be. Úgy tartják, hogy az országban az elektronikai
cégek kevesebb, mint 10%-ában van szakszervezet.
>> E
 gészségügyi és biztonsági gondok a jelentés alkalmából
megkérdezett dolgozók izomlázra, szemproblémákra, allergiára,
szédülésre, kimerültségre, égési és vágott sebekre, mellkasi fájdalmakra és súlyvesztésre panaszkodtak. Az egyik kínai gyárban azt
mondták a munkások, hogy nem kapnak megfelelő védőfelszerelést, amikor vegyi anyagokkal dolgoznak. Az egyik részlegben a
kénsavval dolgozó munkásoknak a szoros munkarend miatt nem
volt idejük felvenni a védőmaszkot.
>> Nemek szerinti munkásfelvétel a tiltakozás elkerülése érdekében a gyártósorokon a munkások többsége fiatal nő. Szívesebben vesznek fel munkásnőket, mert kevésbé hajlamosak kiállni
a jogaikért, és alkalmasabbak az aprólékos munkára.

Ellenőrizetlen beszállítói lánc

Az öt nagy mobilgyártó
cég kódexet fogadott el,
amelyben kijelenti, hogy
garantálják a munkások
jogait. Azonban a makeITfair kutatása szerint más
a helyzet. Kutatásunk a
munkásjogok, nemzetközi
egyezmények, és a céges
etikai kódexek elfogadhatatlan megsértéseit tárta
fel. Ám szinte lehetetlen
javítani a helyzeten, mert
az iparágban általános
a szakszervezet-ellenes
taktikázás. Életbe vágó
ezért, hogy az elektronikai
társaságok megfontolják,
miképpen szállhatnak
szembe ezzel a szemlélettel, és hogyan támogathatják a munkásokat szervezkedési törekvéseikben.

A makeITfair jelentése a munkaügyi jogsértésekről
a mobiltelefon szektorban Kínában és a Fülöpszigeteken a www.makeITfair.org oldalon olvasható.
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A mobiltelefon a fiatalok
alapfelszereléshez
tartozik. Mérhetetlen a
kereslet az új termékekre.
2006 óta minden évben
egymilliárdnál több mobil
készült. Manapság a
világ mobiltelefonjainak
felét Kínában gyártják, a
félvezetőgyártás 10%-a
esik a Fülöp-szigetekre .
A gyártósorokon a munkások többsége fiatal nő,
akik gyakran a család
kenyérkeresői, és sok
elemi joguktól fosztják
meg őket.

