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Wstêp
Zyskuj¹ca coraz wiêksz¹ popularnoœæ koncepcja spo³ecznej odpowiedzialnoœci nak³ada na przedsiêbiorstwa wiele obowi¹zków. Wœród
nich znajduj¹ siê te dotycz¹ce spraw pracowniczych, do których zalicza
przeciwdzia³anie zjawisku wykorzystywania pracy dzieci. Celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie problemu pracy dzieci w przemyœle
odzie¿owym, w tym analiza dzia³añ podejmowanych przez du¿e, globalne przedsiêbiorstwa w celu wyeliminowania tego uznawanego za
nieetyczny procederu. Realizacja za³o¿onego celu opiera siê na analizie
literatury, metodzie opisowej oraz analizie porównawczej. W artykule
wykorzystano dane wtórne, pochodz¹ce g³ównie z raportów i opracowañ
dotycz¹cych problematyki wykorzystywania pracy dzieci. Dokonano te¿
analizy informacji na temat dzia³añ zwi¹zanych ze zwalczaniem tego
procederu, upublicznianych przez wybrane przedsiêbiorstwa odzie¿owe.
Przedsiêbiorstwa te to 12 z 14 najwiêkszych na œwiecie firm, zaliczanych
do szeroko rozumianej bran¿y odzie¿owej1: Dior, Nike, Inditex, TJX,
H&M, Kering, Adidas, VF, L Brands, Ross Stores, Fast Retailing i GAP 2.

1. Praca dzieci – istota i skala zjawiska
1.1. Dziecko i jego prawa we wspó³czesnym œwiecie
Jednym z charakterystycznych dla wspó³czesnego œwiata trendów
jest rosn¹ca wra¿liwoœæ na dzieci i ich potrzeby. W tym podejœciu, którego
korzenie siêgaj¹ epoki oœwiecenia, traktuje siê dziecko jako jednostkê
autonomiczn¹, posiadaj¹c¹ znaczenie i wartoœæ przynale¿n¹ cz³owiekowi
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Stosowane tu pojêcie przemys³u odzie¿owego jest znacznie szersze od tradycyjnie rozumianego sektora dostarczaj¹cego gotowe ubrania. To odpowiednik angielskiego apparel
industry, gdzie s³owo apparel oznacza strój, a wiêc nie tylko ubrania, ale i obuwie, bi¿uteriê,
dodatki.
2
Lista przedsiêbiorstw zosta³a zaczerpniêta z rankingu najwiêkszych globalnych firm
przygotowywanego przez magazyn „Forbes” [The World’s Largest Apparel Companies 2016…].
W jednym przypadku (Cheil Industries) uzyskanie informacji by³o niemo¿liwe, ze wzglêdu na barierê jêzykow¹ (du¿a czêœæ informacji by³a dostêpna wy³¹cznie w jêzyku koreañskim). Drug¹ firm¹, któr¹ pominiêto, jest Swatch, znany g³ównie z produkcji zegarków.
1
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[Nowak, 2013, s. 17–18]. W œlad za nowym spojrzeniem na dziecko, jego
rolê i miejsce w spo³eczeñstwie, pojawi³y siê postulaty dotycz¹ce jego
praw. Po raz pierwszy na forum miêdzynarodowym mia³o to miejsce
w 1913 r. podczas I Miêdzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem
– poruszono wówczas kwestiê wykorzystywania pracy dzieci i ich wyzysku. Kolejne lata przynios³y, miêdzy innymi, powstanie (w 1920 r.)
Miêdzynarodowego Zwi¹zku Pomocy Dzieciom (USIE), uchwalenie
(w 1924 r.) przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów tzw. Deklaracji
Genewskiej, powstanie w 1946 r. organizacji UNICEF3 czy wreszcie pojawienie siê Karty Praw Dziecka, stanowi¹cej czêœæ uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka z 1948 r.
W kolejnych latach na forum ONZ uchwalono Deklaracjê Praw Dziecka
(w 1959 r.), której miejsce od roku 1989 zajê³a Konwencja o Prawach
Dziecka4 [Czy¿, 2002, s. 9–12]. W tym ostatnim dokumencie nie zabrak³o
odniesienia do problemu pracy dzieci [konwencja, 1989].
1.2. Pojêcie pracy dzieci
Pomimo jednoznacznego stanowiska spo³ecznoœci miêdzynarodowej co do koniecznoœci umo¿liwienia dzieciom prze¿ywania dzieciñstwa
w sposób zapewniaj¹cy realizacjê ich podstawowych praw, zjawisko pracy dzieci wci¹¿ pozostaje jednym z najwa¿niejszych problemów wspó³czesnego œwiata. Nie jest to problem nowy – od stuleci dzieci wykonywa³y ró¿nego rodzaju prace, g³ównie w obrêbie gospodarstwa domowego
czy rodzinnego warsztatu rzemieœlniczego. Nowego wymiaru, g³ównie
ze wzglêdu na skalê i ciê¿kie warunki, praca dzieci nabra³a w okresie
rewolucji przemys³owej – powsta³y wówczas liczne fabryki, które potrzebowa³y taniej si³y roboczej [Child Labour, 2008, s. 3].
Wa¿n¹ rzecz¹ z punktu widzenia mo¿liwoœci uregulowania kwestii
pracy dzieci by³o zdefiniowanie samego problemu, w czym istotn¹ rolê
odegra³a, miêdzy innymi, wspomniana wczeœniej Konwencja o Prawach
Dziecka. W dokumencie tym zapisano, i¿ „Pañstwa-Strony uznaj¹ prawo
dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykony3

United Nations Children’s Fund to powo³ana przez ONZ organizacja humanitarna,
dzia³aj¹ca na rzecz dzieci, g³ównie w takich obszarach, jak: wy¿ywienie, ochrona zdrowia,
edukacja, ochrona przed przemoc¹ i wyzyskiem. Pomys³odawc¹ i wspó³za³o¿ycielem organizacji, która w 1965 r. otrzyma³a Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla, by³ polski lekarz L. Rajchman [UNICEF history, 2016].
4
Wymieniono tu oczywiœcie tylko niektóre inicjatywy o charakterze miêdzynarodowym.
Warto w tym miejscu wspomnieæ tak¿e o aktywnoœci Unii Europejskiej w tym zakresie.
Nale¿y do niej uchwalona w 1996 r., a obowi¹zuj¹ca od 2000 r., Europejska Konwencja
o wykonywaniu praw dzieci.
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waniem pracy, która mo¿e byæ niebezpieczna lub te¿ mo¿e kolidowaæ
z kszta³ceniem dziecka, b¹dŸ mo¿e byæ szkodliwa dla zdrowia dziecka
lub jego rozwoju fizycznego, umys³owego, duchowego, moralnego lub
spo³ecznego” [konwencja, 1989, art. 32]. Wynika st¹d, ¿e nie ka¿da forma
pracy wykonywanej przez osobê poni¿ej 18 roku ¿ycia okreœlana jest
mianem „pracy dzieci” (child labour) – ten termin zarezerwowany jest dla
sytuacji, kiedy dziecko musi pracowaæ kosztem swojego zdrowia i czasu,
który powinien byæ przeznaczony na edukacjê (a wiêc wykonuje obowi¹zki pozbawiaj¹ce go dzieciñstwa). W pierwszym przypadku nieakceptowane s¹ prace, które s¹ niebezpieczne dla zdrowia fizycznego
i psychicznego dziecka, ale te¿ te, które stanowi¹ dla niego zagro¿enie
moralne (np. prostytucja). Drugi warunek odnosi siê do sytuacji, kiedy
praca uniemo¿liwia dziecku realizacjê obowi¹zku szkolnego, np. poprzez
porzucenie szko³y czy koniecznoœæ ³¹czenia edukacji z wielogodzinn¹
prac¹5 [Child Labour. A textbook for university students, 2004, s. 16–17].
Wed³ug wspomnianej konwencji dzieckiem jest ka¿da osoba poni¿ej
18 roku ¿ycia6, ale w przypadku ustalania dolnej granicy wieku dopuszczaj¹cej zatrudnianie dzieci przyjmuje siê 15 lat 7.
1.3. Wybrane dane dotycz¹ce problemu pracy dzieci na œwiecie
Wed³ug danych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy ponad 264 mln
dzieci poni¿ej 18. roku ¿ycia wykonuje ró¿nego rodzaju prace, przy czym
czêœæ tych prac mieœci siê w granicach akceptowalnej tego typu aktywnoœci (np. pracy osób m³odocianych czyli miêdzy 16–18 rokiem ¿ycia).
Niestety, blisko 168 mln dzieci wykonuje pracê niedopuszczaln¹ w przypadku tak m³odych osób (czyli kwalifikowan¹ jako tzw. child labour). Co
gorsza, oko³o 85 mln z nich pracuje w ciê¿kich i niebezpiecznych warunkach. Dobr¹ informacj¹ jest fakt, ¿e od kilkunastu lat liczba pracuj¹cych
dzieci sukcesywnie spada: w roku 2000 ogólna liczba dzieci zatrudnionych wynosi³a prawie 352 mln, w tym tych, których praca nie spe³nia
warunków pracy dopuszczalnej dla osób poni¿ej 18 roku ¿ycia – ponad
5

W niniejszym artykule termin „praca dzieci” (child labour) u¿ywany bêdzie w tym znaczeniu.
6
Dokument dopuszcza tu pewne wyj¹tki, je¿eli w okreœlonej sytuacji i zgodnie z prawem
dziecko uzyska pe³noletnoœæ wczeœniej [konwencja, 1989, art. 1].
7
Wyj¹tek stanowi sytuacja, gdy prawo danego kraju ustala tê granicê wy¿ej (gdy minimalny wiek, w którym koñczy siê powszechny obowi¹zek szkolny, przekracza 15 lat). Tak
jest w przypadku Polski – do pracy zasadniczo mo¿e byæ dopuszczona osoba, która ma
ukoñczone 16 lat (wyj¹tek stanowi¹ sytuacje zwi¹zane z przygotowaniem zawodowym).
Od 2018 r. granica ta zostanie obni¿ona do lat 15 [ustawa, 1974, art. 190 i 191].
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245 mln, a tych pracuj¹cych w niebezpiecznych warunkach – ponad 170
mln [Marking progress against child labour, 2013, s. 3–4].
Problem pracy dzieci dotyczy ró¿nych czêœci œwiata w ró¿nym stopniu. I tak niechlubnym liderem w tej kategorii jest Azja i rejon Pacyfiku –
tam ten rodzaj pracy wykonuje prawie 78 mln dzieci, w tym prawie
34 mln w warunkach niebezpiecznych. Kolejnym obszarem, gdzie praca
dzieci jest praktykowane na du¿¹ skalê, jest Afryka Subsaharyjska – tam
pracuje ponad 59 mln osób poni¿ej 18. roku ¿ycia, w tym blisko 29 mln –
z nara¿eniem zdrowia, a nawet ¿ycia. Jeœliby porównaæ sytuacjê dzieci
w obu wymienionych regionach, to oka¿e siê, ¿e w przypadku Azji i Pacyfiku prace niedopuszczalne w przypadku dzieci wykonuje ok. 9% ich
populacji, podczas gdy w Afryce Subsaharyjskiej – a¿ 21%. Pozosta³e
rejony wymieniane jako te, o powa¿nym problemie pracy dzieci to Ameryka £aciñska i Karaiby (gdzie pracuje blisko 9% dzieci, co daje liczbê ponad 12 mln) oraz kraje Bliskiego Wschodu i Afryka Pó³nocna (8,5% pracuj¹cych dzieci w liczbie ok. 9 mln) [Marking progress against child labour,
2013, s. 4–5].

2. Zjawisko pracy dzieci w przemyœle odzie¿owym
2.1. Specyfika przemys³u odzie¿owego
Przemys³ odzie¿owy to potê¿na dziedzina œwiatowej gospodarki –
szacuje siê, ¿e roczna sprzeda¿ na globalnym rynku odzie¿owym siêga
2,5 bln dolarów [5 things you probably didn’t know about the fashion industry,
2015]. Do lat 80. XX wieku funkcjonowa³ on na odmiennych od wspó³czesnych zasadach – czêstotliwoœæ zmian kolekcji (zwi¹zana z mod¹) by³a
znacznie mniejsza, a wiêkszoœæ produktów wytwarzana by³a relatywnie
blisko rynku zbytu. Lata 90. przynios³y wyraŸn¹ zmianê – rozwój globalnych marek, wiêksz¹ konkurencjê, a wiêc i poszukiwanie przez firmy
sposobów na zdobycie przewagi nad rywalami. Odpowiedzi¹ na now¹
sytuacjê sta³o siê zwiêkszenie ró¿norodnoœci i czêstotliwoœci zmian
w ofercie produktowej (niektóre marki wprowadzaj¹ nowe kolekcje nawet 20 razy w ci¹gu roku), a tak¿e poszukiwanie sposobów na obni¿enie
kosztów produkcji. To doprowadzi³o do zainteresowania siê krajami
ubo¿szymi, dysponuj¹cymi liczn¹ i tani¹ si³¹ robocz¹. Wspó³czesny przemys³ odzie¿owy opiera siê zatem na geograficznie rozproszonych ³añcuchach poda¿owych, których znaczna czêœæ zlokalizowana jest w takich
krajach, jak: Indie, Chiny, Indonezja, Bangladesz, Pakistan czy Brazylia
[Wages and Working Hours in the Textiles, Clothing, Leather and Footwear

Przemys³ odzie¿owy wobec problemu pracy dzieci

191

Industries, 2014, s. 1–6]. Trudno oceniæ rzeczywist¹ wielkoœæ zatrudnienia
w tej bran¿y8, g³ównie ze wzglêdu na nie zawsze aktualne i pe³ne oficjalne
dane statystyczne opracowywane przez poszczególne kraje oraz fakt, i¿
du¿a czêœæ osób zatrudniana jest nielegalnie (a wiêc w oficjalnych statystykach nie pojawi¹ siê wcale). I tak szacuje siê, ¿e w samych tylko Chinach w bran¿y odzie¿owej (tak przy produkcji materia³ów, jak i strojów
gotowych) zatrudnionych jest od 4,5 do 10 mln osób9. Z kolei w Indiach
oficjalne dane mówi¹ o oko³o 2,4 mln pracowników, natomiast przypuszczalnie nale¿y liczbê tê powiêkszyæ o dodatkowe 12 mln osób.
W Bangladeszu oficjalnie w bran¿y odzie¿owej pracuje oko³o 3,5 mln
osób, kolejne 850 tys. zatrudnianych jest nielegalnie. W Pakistanie mówi
siê o oko³o 3 mln oficjalnie zatrudnionych oraz rzeszy blisko 7 mln pracuj¹cych „na czarno”. Ponadmilionowe zatrudnienie przy produkcji tkanin
i odzie¿y gotowej podaj¹ w swych statystykach takie kraje, jak Indonezja
czy Wietnam [Stitches to Riches?, 2016, s. 63]. Mo¿na wiêc zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e ze wzglêdu na du¿¹ liczbê osób pracuj¹cych w tej bran¿y
oraz fakt, ¿e nie ka¿dy pracownik jest zatrudniony oficjalnie niezwykle
trudno jest kontrolowaæ przestrzeganie regulacji w zakresie warunków
zatrudnia i pracy, w tym te¿ tych dotycz¹cych niezatrudniania dzieci.
Niemniej jednak trzeba siê z tym problemem zmierzyæ.
2.2. Krytyka przedsiêbiorstw odzie¿owych wykorzystuj¹cych pracê
dzieci
Dzisiejsze przedsiêbiorstwa musz¹ stawiaæ czo³a nowemu wyzwaniu – rosn¹cej œwiadomoœci konsumentów, która obejmuje zarówno problemy ekologiczne, jak i kwestie spo³eczne. Œwiadomoœæ ta oznacza nie tylko
szersz¹ wiedzê na temat zagro¿eñ œrodowiskowych czy niekorzystnych,
a nawet patologicznych zjawisk spo³ecznych, ale równie¿ umiejêtnoœæ dostrzegania wp³ywu cz³owieka na powstawanie tych problemów i wykszta³canie siê okreœlonych postaw10. Ostatecznym efektem wzrostu œwiadomoœci konsumenta s¹ jego konkretne zachowania. Z perspektywy
przedsiêbiorstw szczególnie istotne s¹ zachowania rynkowe nabywców.
8

Wed³ug portalu bran¿owego Fashion United w bran¿y odzie¿owej na œwiecie w 2014 r.
pracowa³o blisko 58 mln osób (dla porównania: w roku 1995 by³o to nieca³e 30 mln)
[Fashion United, 2016].
9
Dane UNIDO mówi¹ o ponad 11 mln pracowników tej bran¿y w Chinach [UNIDO International Yearbook of Industrial Statistics, 2013].
10
Œwiadomoœci wspó³czesnych konsumentów poœwiêcono wiele publikacji, mo¿na tu
wspomnieæ badania dotycz¹ce œwiadomoœci ekologicznej Polaków prowadzone od wielu
lat przez Instytut na rzecz Ekorozwoju [Œwiadomoœæ ekologiczna Polaków, 2009].
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Z jednej strony mog¹ byæ to zachowania nagradzaj¹ce te podmioty gospodarcze, które zachowuj¹ siê w sposób etyczny – ich istot¹ jest to, ¿e pozytywnie oceniana postawa takich przedsiêbiorstw staje siê swego rodzaju
przewag¹ konkurencyjn¹ i prowadzi do zwiêkszenia sprzeda¿y ich produktów czy us³ug. Ale œwiadomy konsument dysponuje te¿ narzêdziami,
które mog¹ stanowiæ swoist¹ karê dla tych przedsiêbiorstw, które postêpuj¹ w sposób nieetyczny – tymi narzêdziami jest zarówno indywidualne
unikanie produktów i us³ug Ÿle ocenianego przedsiêbiorstwa, jak i jego
bardziej zorganizowana i masowa forma, czyli bojkot konsumencki 11.
W ci¹gu ostatnich 25 lat przedsiêbiorstwa sektora odzie¿owego niejednokrotnie stawa³y siê obiektem krytyki, a nawet bojkotu konsumenckiego. Jednym z pierwszych napiêtnowanych za wykorzystywanie pracy
dzieci koncernów by³a amerykañska firma Nike – zarzuty takie pojawi³y
siê w magazynie „Life” w 1996 r., a opisany proceder dotyczy³ pakistañskich fabryk pracuj¹cych na rzecz amerykañskiej korporacji12 [Naseem,
2010, s. 112]. Inn¹ firm¹ z bran¿y odzie¿owej, któr¹ oskar¿ono o wykorzystywanie pracy dzieci i inne nieetyczne dzia³ania wobec pracowników zatrudnionych przez jej podwykonawców, by³ amerykañski koncern GAP.
Tym razem sprawa dotyczy³a fabryk w Indiach [Child sweatshop shame
threatens Gap’s ethical image, 2007]. Z krytyk¹ o podobnym charakterze
spotka³y siê te¿ inne znane marki odzie¿owe, m.in. H&M 13 i Zara14.
Przemys³ odzie¿owy szybko przekona³ siê, ¿e zaprzeczanie swojej
roli w istnieniu nieetycznego zjawiska, jakim jest bez w¹tpienia wykorzystywanie dzieci, oraz przerzucanie ca³ej odpowiedzialnoœci na podwykonawców nie jest w³aœciw¹ strategi¹ dzia³ania. Przedsiêbiorstwa zmieni³y
11

Bojkot konsumencki to „próba, podejmowana przez jedn¹ lub kilka grup, której intencj¹ jest osi¹gniêcie pewnych celów poprzez nak³onienie indywidualnych nabywców do
powstrzymania siê od dokonywania konkretnych zakupów” [Friedman, 1985, s. 97–98].
12
To nie jedyny skandal zwi¹zany z pracownikami, jaki dotkn¹³ firmê Nike. Pojawia³y siê
te¿ zarzuty dotycz¹ce warunków i czasu pracy, wynagradzania czy nawet karania osób
zatrudnionych w zak³adach zwi¹zanych z tym koncernem w takich krajach, jak Wietnam
czy Indonezja.
13
W 2012 r. opisano problem wykorzystywania do produkcji odzie¿y bawe³ny pochodz¹cej z Uzbekistanu, kraju bêd¹cego jednym z najwiêkszych eksporterów tego surowca,
a jednoczeœnie oskar¿anym o masowe wykorzystywanie dzieci do pracy na plantacjach
[H&M comes under presureto act on child-labour cotton, 2012]. Na pocz¹tku 2016 r. „Independent” poda³ informacjê o tym, ¿e w tureckich zak³adach szyj¹cych dla szwedzkiej firmy
H&M zatrudniano dzieci syryjskich uchodŸców [Syrian Refugee children found working in
Nextand H&M factories, 2016].
14
Zarzuty wobec Zary dotyczy³y ujawnionych przypadków zatrudniania czternastoletnich dzieci w zak³adach szyj¹cych odzie¿ na jej zamówienie, zlokalizowanych w Brazylii
[Zara accused of employing children as young as 14 in ‘slave labour’ factories In Brasil, 2011].
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swe podejœcie i zaczê³y wdra¿aæ rozmaite rozwi¹zania, których celem jest
walka z procederem zatrudniania dzieci.

3. Inicjatywy œwiata biznesu na rzecz przeciwdzia³ania pracy
dzieci
Ostatnie lata przynios³y rozwój du¿ej liczby instrumentów i inicjatyw, których wspólnym celem jest zapewnienie etycznego i odpowiedzialnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Czêœæ z nich mo¿e byæ wykorzystana do eliminacji patologii zwi¹zanej z wyzyskiem
i prac¹ najm³odszych.
W 1997 r. powsta³a miêdzynarodowa organizacja non profit Social
Accountability International (SAI), która za cel stawia sobie walkê o przestrzeganie praw cz³owieka w miejscu pracy. Najwa¿niejszym osi¹gniêciem tej organizacji by³o stworzenie standardu SA8000, opartego na konwencjach i zaleceniach ONZ oraz normach Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy. Standard ten skupia siê na kilku kluczowych obszarach, dla których sformu³owane s¹ konkretne wytyczne, których przestrzeganie jest
warunkiem uzyskania przez aplikuj¹ce podmioty certyfikatu SA800015.
Wœród nich, obok takich kwestii zwi¹zanych z pracownikami, jak bezpieczeñstwo, czas pracy czy godziwe wynagrodzenie znalaz³a siê te¿ (i to
na pierwszym miejscu) kwestia pracy dzieci. Standard SA8000 wyraŸnie
zabrania ich zatrudniania, przy czym za dziecko jest tu uwa¿ana osoba
poni¿ej 15 roku ¿ycia. Dopuszczalna jest praca tak zwanych pracowników
m³odocianych (miêdzy 15 a 18 rokiem ¿ycia), choæ wprowadzono istotne
ograniczenia w tej materii16. Norma wymaga, aby zapewniæ przestrzeganie zawartych w niej wytycznych nie tylko w odniesieniu do w³asnej
organizacji, ale tak¿e stosowaæ je w procedurze doboru i oceny dostawców [SA 8000 – Odpowiedzialnoœæ spo³eczna, 2014].
Kwestia pracy dzieci uwzglêdniana jest tak¿e w przypadku innych
systemów certyfikacyjnych, np. FairTrade, który za cel stawia sobie walkê
15

Wed³ug danych SAI na dzieñ 31 marca 2016 r. certyfikat poœwiadczaj¹cy wdro¿enie
normy SA8000 posiada³o 3814 zak³adów i fabryk reprezentuj¹cych 55 sektorów, a zlokalizowanych w 69 krajach. Najwiêcej certyfikatów wydano podmiotom pochodz¹cym
z W³och (1081), Indii (953), Chin (654) i Rumunii (112). W Polsce normê SA8000 wdro¿y³o
10 organizacji [Certification statistics, 2016].
16
Pracownicy m³odociani, je¿eli podlegaj¹ obowi¹zkowi szkolnemu, powinni pracowaæ
wy³¹cznie po godzinach nauki szkolnej, a ³¹czny czas, jaki przeznaczaj¹ na pracê, zajêcia
szkolne i dojazdy, nie powinien przekraczaæ 10 godzin dziennie (sam czas pracy to nie
wiêcej ni¿ 8 godzin na dobê). Zabroniona jest praca nocna m³odocianych oraz nara¿anie
ich na niebezpieczne warunki tej¿e pracy [SA 8000 – Odpowiedzialnoœæ spo³eczna, 2014].
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o uczciwe zasady handlu [Aims of Fairtrade Standards, 2016] czy Good
Shopping Guide Ethical Award koncentruj¹cym siê na wyró¿nianiu firm
szanuj¹cych prawa cz³owieka, prawa zwierz¹t i œrodowisko naturalne
[Human Rights, 2016].
Warto wspomnieæ te¿ o inicjatywach dedykowanych bran¿y odzie¿owej, która jest przedmiotem dalszej czêœci artyku³u. Jest wœród nich
Better Cotton Initiative, której celem jest poprawa warunków, w jakich
uprawia, pozyskuje siê i produkuje bawe³nê. Oprócz kwestii ekologicznych pojawiaj¹ siê i te zwi¹zane z pracownikami plantacji i zak³adów,
w tym bezwzglêdny zakaz zatrudniania dzieci [Beter Cotton Production
Principles & Criteria Explained, 2013, s. 26–29]. Innym przyk³adem jest
inicjatywa Made By, której celem jest promowanie tych firm, które wykazuj¹ siê przestrzeganiem zasad dotycz¹cych tak ekologicznego, jak i pracowniczego wymiaru swego funkcjonowania. Przystêpuj¹c do tego rodzaju inicjatyw, przedsiêbiorstwa zobowi¹zuj¹ siê do przestrzegania
przyjêtych tam zasad i udostêpniania informacji na temat dzia³añ firmy,
a które z tymi zasadami siê wi¹¿¹. W zamian uzyskuj¹ certyfikaty i prawo
u¿ywania zwi¹zanych z tego rodzaju programami etykiet.
Do tej pory mowa by³a o zewnêtrznych, certyfikowanych standardach, ale istniej¹ te¿ inne rozwi¹zania – wewnêtrzne polityki, kodeksy, regulaminy czy procedury, które s¹ tworzone, wdra¿ane i oceniane przez
samo przedsiêbiorstwo. Ich zalet¹ jest mo¿liwoœæ dostosowania rozwi¹zañ do specyfiki firmy, wad¹ zaœ – brak bezstronnej weryfikacji ze strony
niezale¿nych instytucji (choæ oczywiœcie udzia³ tego rodzaju podmiotów
nie jest wykluczony). I tak has³a i zasady nawi¹zuj¹ce do przeciwdzia³ania pracy dzieci coraz czêœciej znaleŸæ mo¿na w kodeksach etycznych
i dobrych praktykach firm, w publicznie og³aszanej polityce spo³ecznej,
a tak¿e w polityce wobec dostawców i podwykonawców. W tym ostatnim
obszarze chodzi g³ównie o opracowywanie procedur wyboru kooperantów, uwzglêdniaj¹cych ich dzia³ania (b¹dŸ te¿ brak) w zakresie zwalczania procederu pracy dzieci, a tak¿e kodeksów postêpowania dla wspó³pracuj¹cych z firm¹ podmiotów.
Warto wreszcie wspomnieæ o raportowaniu spo³ecznym, które równie¿ mo¿e odegraæ rolê narzêdzia wspomagaj¹cego walkê z wykorzystywaniem pracy dzieci. W ostatnich latach podjêto pewne próby, których
celem jest ujednolicenie opracowywanych przez przedsiêbiorstwa sprawozdañ, tak aby sta³y siê bardziej czytelne, wiarygodne i porównywalne.
W ten trend standaryzacyjny wpisuj¹ siê dzia³ania Global Reporting Ini-
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tiative (GRI), która opracowa³a zasady sporz¹dzania raportów wspieraj¹cych dzia³ania na rzecz eliminacji zjawiska pracy dzieci. Jedn¹ z kluczowych ról mo¿e odgrywaæ tu wymóg uwzglêdniania w raporcie nie
tylko w³asnych operacji, ale te¿ tych realizowanych przez innych cz³onków ³añcucha poda¿owego. Oznacza to wspó³odpowiedzialnoœæ za zachowania firm, z którymi organizacja wspó³pracuje, i nie ma tu miejsca na
ignorowanie czy cich¹ akceptacjê ich nieetycznych dzia³añ 17.
Ten krótki przegl¹d ró¿nych inicjatyw s³u¿¹cych eliminowaniu, miêdzy innymi, takich zjawisk, jak wykorzystywanie do pracy dzieci, pokazuje, ¿e wspó³czesne przedsiêbiorstwa mog¹ przeciwdzia³aæ takim patologiom. Pytanie, czy z tych mo¿liwoœci korzystaj¹?

4. Analiza dzia³añ wybranych firm bran¿y odzie¿owej na rzecz
zwalczania procederu wykorzystywania pracy dzieci
Przedmiotem analizy przedstawionej w tej czêœci opracowania s¹
dzia³ania s³u¿¹ce eliminowaniu zjawiska pracy dzieci podejmowane przez
12 najwiêkszych firm szeroko rozumianej bran¿y odzie¿owej na œwiecie.
W tablicy 1 krótko przybli¿ono poddane analizie przedsiêbiorstwa.
Tablica 1. Najwiêksze przedsiêbiorstwa przemys³u odzie¿owego na œwiecie
Firma

Rok za³o¿enia

Kraj

Dodatkowe informacje

Dior

1946

Francja

g³ówny udzia³owiec LVMH
(m.in. marki: Louis Vuitton,
Givenchy, Kenzo)

Nike

1964

USA

produkty sportowe (w tym
odzie¿ i obuwie)

Inditex

1963

Hiszpania

m.in. marki: Zara, Bershka,
Stradivarius

TJX

1954

USA

g³ównie tania odzie¿

H&M

1947

Szwecja

du¿a sieæ sklepów, g³ównie
z odzie¿¹

Kering

1963

Francja

luksusowe marki (m.in. Gucci
i Saint Laurent)

Adidas

1924

Niemcy

odzie¿ i obuwie sportowe
(tak¿e marka Reebok)

VF

1899

USA

ponad 20 marek (np.
Timberland, Lee, Wrangler)

17

Te kwestie zawarte s¹ w szczegó³owym przewodniku wdra¿ania standardu GRI [G4
Sustainability Reporting Guidelines. Implementation Manual, 2015, s. 182–183].
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Firma

Rok za³o¿enia

Kraj

Dodatkowe informacje

L Brands

1963

USA

w³aœciciel m.in. marki
Victoria’s Secret i La Senza

Ross Stores

1950

USA

sieæ domów towarowych
(g³ównie odzie¿ i obuwie)

Fast Retailing

1963

Japonia

np. marki Uniqlo i J Brand

GAP

1969

USA

sieæ sklepów z odzie¿¹

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji ze stron internetowych przedsiêbiorstw.

W tablicy 2 przedstawiono wyniki analizy porównawczej dotycz¹cej
wprowadzonych przez poszczególne podmioty rozwi¹zañ, które maj¹
zapobiegaæ sytuacjom, w których dochodzi do zatrudniania dzieci, nierzadko nielegalnie, do niebezpiecznej, czêsto zwi¹zanej z wyzyskiem pracy. Skupiono siê tylko na czterech rozwi¹zaniach s³u¿¹cych przeciwdzia³aniu pracy dzieci, a wiêc: zobowi¹zaniach wyra¿onych w deklaracji
o zasadach, wartoœciach obowi¹zuj¹cych firmie, w jej polityce spo³ecznej
itp., uwzglêdnieniu tej kwestii w polityce wobec dostawców (np. w stworzonych dla nich kodeksach postêpowania, zasadach wspó³pracy czy kryteriach wyboru firm wspó³pracuj¹cych), wdro¿eniu standardu SA8000
oraz raportowaniu na temat podjêtych w tym zakresie dzia³añ i ich
rezultatów.
Tablica 2. Zestawienie wybranych dzia³añ podejmowanych przez najwiêksze
firmy odzie¿owe w celu przeciwdzia³ania pracy dzieci
Zapisy
w polityce
spo³ecznej /
wartoœciach
i zasadach firmy

Zasady
w polityce
wobec
kooperantów

Wdro¿enie
SA8000

Raportowanie
dzia³añ
i efektów

Dior*

ü

ü

–

ü

Nike

ü

ü

–

ü

Inditex

ü

ü

–

ü

TJX

ü

ü

–

ü

H&M

ü

ü

–

ü

Kering

ü

ü

–**

ü

Adidas

ü

ü

–

ü

Firma
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Zapisy
w polityce
spo³ecznej /
wartoœciach
i zasadach firmy

Zasady
w polityce
wobec
kooperantów

Wdro¿enie
SA8000

Raportowanie
dzia³añ
i efektów

VF

ü

ü

–**

ü

L Brands

–

ü

–

–

Ross St.

ü

ü

–

–

Fast Retail.

ü

ü

–

ü

GAP

ü

ü

–

ü

Firma

* Znaczna czêœæ tych dzia³añ realizowana jest przez LVHM.
** Na oficjalnej stronie SAI wskazane podmioty (w przypadku firmy Kering jest to marka
Gucci) figuruj¹ jako oficjalni partnerzy, promuj¹cy standard SA8000.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów dostêpnych na stronach internetowych przedsiêbiorstw.

Jak widaæ, najbardziej powszechnym rozwi¹zaniem przyjmowanym
przez analizowane przedsiêbiorstwa jest stworzenie takiej polityki doboru i wspó³pracy z dostawcami i podwykonawcami, aby eliminowa³y
one (a przynajmniej minimalizowa³y) ryzyko wyst¹pienia zjawiska pracy
dzieci w ramach tworzonego ³añcucha poda¿owego – takie dzia³ania
podjê³y wszystkie badanie podmioty. Przygotowane standardy i procedury maj¹ charakter wewnêtrzny i w zasadzie ich powodzenie zale¿y od
tego, na ile przedsiêbiorstwo rzeczywiœcie je egzekwuje. Zdarza siê jednak, ¿e dla uwiarygodnienia stosowanej polityki wobec kooperantów
przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ z organizacjami pozarz¹dowymi, zw³aszcza w zakresie ich monitorowania – takie dzia³ania deklaruje np. Inditex
czy H&M. Kolejne popularne rozwi¹zania (nie zastosowa³a go tylko jedna
z opisywanych firm) to w³¹czanie problematyki walki z prac¹ dzieci do
polityki spo³ecznej i podstawowych wartoœci i zasad obowi¹zuj¹cych
w firmie. Je¿eli chodzi o wdro¿enie standardu SA800 to w przypadku
du¿ych firm odzie¿owych nie cieszy siê on popularnoœci¹ – ¿adna z analizowanych tu firm nie legitymuje siê takim certyfikatem, mimo i¿ potencjalnie móg³by on zwiêkszyæ wiarygodnoœæ dzia³añ realizowanych przez
przedsiêbiorstwo18. Co ciekawe, na liœcie podmiotów, które wdro¿y³y ten
standard, znajduje siê wiele firm odzie¿owych z Indii, Chin czy Wiet18
Mo¿na domniemywaæ, ¿e wynika to z faktu, i¿ w zasadzie ca³a produkcja odbywa siê
u kooperantów i du¿e koncerny nie realizuj¹ bezpoœrednio zadañ, których mo¿liwe
by³oby wykorzystywanie pracy niewykwalifikowanych dzieci.
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namu, niewykluczone wiêc, ¿e sami podwykonawcy staraj¹ siê o tego
rodzaju certyfikaty, by w sposób wiarygodny wykazaæ siê trosk¹ o standardy pracy [Certification statistics, 2016]19. W raportach analizowanych
przedsiêbiorstw w 10 przypadkach (na 12 badanych) znalaz³y siê odniesienia do podjêtych dzia³añ zmierzaj¹cych do wyeliminowania przypadków pracy dzieci w ca³ym ³añcuchu poda¿owym, jednak¿e ich wiarygodnoœæ jest wiêksza tam, gdzie podane informacje zosta³y zweryfikowane
przez niezale¿n¹ instytucjê. Tak jest np. w przypadku firmy Inditex. Ró¿ny jest te¿ stopieñ szczegó³owoœci podawanych informacji, w niektórych
przypadkach temat jest ledwie sygnalizowany, w innych (zw³aszcza tych,
gdzie wdro¿ono standard raportowania opracowany przez GRI – np.
w raportach H&M i GAP) procedury i ich rezultaty omówiono dok³adnie20.
Ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych danych analiza ograniczy³a siê
jedynie do wskazania, które z dzia³añ firmy podjê³y, pomijaj¹c kwestiê
rzeczywistych ich efektów. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e pomimo
wprowadzonych rozwi¹zañ problem nie znikn¹³, wci¹¿ bowiem pojawiaj¹ siê doniesienia o ujawnianiu kolejnych przypadków pracy dzieci (jak
choæby wspomniany przypadek koncernu H&M z 2016 r.). Same koncerny przyznaj¹, ¿e walka z tym zjawiskiem nie jest ³atwa, zw³aszcza w przypadku przedsiêbiorstw odzie¿owych, które korzystaj¹ z setek podwykonawców rozproszonych po œwiecie21. Niemniej jednak wprowadzenie
pewnych zasad dotycz¹cych osób zatrudnianych nie tylko w samej firmie, ale i wspó³pracuj¹cych z ni¹ podmiotach jest krokiem w dobrym
kierunku. Niezbêdna jest jednak konsekwencja i szybka, zdecydowana
reakcja w przypadku odkrycia nieetycznego procederu wykorzystywania
pracy dzieci przez kooperantów.

Zakoñczenie
Problem wykorzystywania pracy dzieci, od dawna dostrzegany
i krytykowany, wci¹¿ nie zosta³ rozwi¹zany. Nie oznacza to jednak, ¿e nic
19
Niektóre wymienione koncerny odwo³uj¹ siê do standardu SA8000 jako po¿¹danego
(niekoniecznie jednak obowi¹zkowego) u swoich kooperantów. Tak jest w przypadku VF
czy Kering (oficjalnych partnerów programu).
20
W niektórych przypadkach (Kering, VF) raport mia³ charakter doœæ ogólny i choæ wspominano o audytach u dostawców i kontrolowania zasad narzuconych przez firmê w zakresie ochrony praw cz³owieka, nie podawano szczegó³ów dotycz¹cych pracy dzieci (traktowano to jako jedno z praw cz³owieka). Ze wzglêdu jednak na wyraŸne odwo³anie do
promowanych zasad, gdzie figurowa³ zakaz zatrudniania dzieci, przyjêto, ¿e takie podejœcie spe³nia kryteria raportowania dzia³añ na rzecz eliminacji wyzysku dzieci.
21
Na przyk³ad koncern H&M wspó³pracuje z ponad 800 partnerami, a na jego potrzeby
pracuje oko³o 1900 fabryk na œwiecie.
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w tej kwestii siê nie zmienia. Od lat obserwuje siê wiêksz¹ wra¿liwoœæ
spo³eczn¹ w tym zakresie, a co za tym idzie – wiêksze zainteresowanie,
wœród samych przedsiêbiorstw, narzêdziami, które mog¹ pomóc w eliminacji tego procederu.
Bran¿¹, która czêsto oskar¿ana jest o czerpanie korzyœci z pracy dzieci, jest przemys³ odzie¿owy. Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e najwiêksze firmy zajmuj¹ce siê produkcj¹ ubrañ, obuwia i innych elementów
stroju maj¹ œwiadomoœæ wystêpowania tego problemu i staraj¹ siê z nim
mierzyæ. Umieszczanie na liœcie zasad postêpowania, wymaganych zarówno w samej firmie, jak i u kooperantów, tych zakazuj¹cych wykorzystywania pracy dzieci jest tu dzia³aniem podstawowym. Doœæ popularne
jest te¿ w³¹czanie informacji na temat rezultatów walki z procederem pracy dzieci w ca³ym ³añcuchu poda¿owym do raportów spo³ecznych. Niestety, w badanej grupie przedsiêbiorstw nie znalaz³o siê ani jedno, które
wdro¿y³oby u siebie standard SA8000. Wydaje siê jednak, ¿e w œwietle
wci¹¿ pojawiaj¹cych siê zarzutów o nieetyczne zachowania w tym obszarze (i to pomimo wprowadzenia wspomnianych ju¿ procedur i kodeksów) przedsiêbiorstwa odzie¿owe powinny jednak rozwa¿yæ mo¿liwoœæ
wdro¿enia certyfikowanych przez instytucje zewnêtrzne standardów.
Mo¿e to zarówno zwiêkszyæ skutecznoœæ samych stosowanych procedur
(choæby poprzez skrupulatniejsz¹ kontrolê), jak i wp³yn¹æ pozytywnie na
wizerunek bran¿y i poszczególnych podmiotów.
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Streszczenie
Celem artyku³u by³a próba analizy dzia³añ najwiêkszych firm przemys³u
odzie¿owego na œwiecie, zmierzaj¹cych do eliminacji zjawiska wykorzystywania
pracy dzieci. Pierwsz¹ poruszon¹ kwesti¹ by³a istota tego nieetycznego procederu i jego skala na œwiecie. Nastêpnie przybli¿ono wybrane narzêdzia i rozwi¹zania, których wdro¿enie mo¿e przyczyniaæ siê do rozwi¹zania tego problemu.
Wreszcie, po krótkim przybli¿eniu specyfiki przemys³u odzie¿owego i jego negatywnych doœwiadczeñ zwi¹zanych z ujawnionymi przypadkami czerpania (zazwyczaj poœrednio) korzyœci z pracy dzieci, dokonano analizy dzia³añ podejmowanych przez 12 najwiêkszych (wg rankingu Forbes Global 2000) firm odzie¿owych
w celu zwalczania procederu wykorzystywania dzieci do pracy.

S³owa kluczowe
praca dzieci, przemys³ odzie¿owy, polityka wobec dostawców, ³añcuch poda¿owy

Apparel industry and the child labour problem (Summary)
The aim of the article was an attempt to analysis of the activities undertaken
by large, global apparel companies to eliminate the child labour problem. The
first part of the article was concentrates on the definition and the scale of this phenomenon. Further, the short description of selected instruments and initiatives
helpful in solving the child labour problem was presented. Finally, after a brief
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apparel industry characteristic and short discussion of scandals concerning child
labour exploitation by some companies operating in this sector, the review of initiatives and instruments implemented by 12 biggest (according to Forbes Global
2000) apparel companies was presented.
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