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Niech elektronika
będzie sprawiedliwa

Krok bliżej do sprawiedliwości dla ofiar korporacji
Marcin Wojtalik*

Istnieją już dobrowolne mechanizmy regulacji działań koncernów transnarodowych. Wyglądają one dobrze w raportach
o społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR), jednak bardzo rzadko przynoszą
faktyczną poprawę sytuacji grup marginalizowanych w krajach globalnego Południa. Nadzieję na wyraźną zmianę przynosi opublikowany w lipcu br. wstępny
tekst traktatu ONZ dotyczącego korporacji
transnarodowych w odniesieniu do praw
człowieka.
Skala problemu jest znana coraz powszechniej: korporacje międzynarodowe skumulowały już tak duży kapitał i idącą za tym
nieformalną władzę w stosunku do państw
i społeczeństw, że trudno jest wyegzekwować odpowiedzialność od tych firm nawet
w najbardziej oczywistych przypadkach
pogwałceń praw człowieka. Na przykład
w zakresie produkcji elektroniki mamy do
czynienia z nadużyciami zarówno związanymi z rabunkowym wydobyciem surowców – negatywnym, czasem wręcz zabójczym wpływem na lokalne społeczności
znajdujące się w rejonie wydobycia – jak
i związanymi z procesem wytwarzania
komputerów, telewizorów czy smartfonów
– warunkami pracy i płacy pracowników
zatrudnionych w fabrykach w krajach globalnego Południa. Nakłada się na to – znana również z innych branż – tendencja do
optymalizacji podatkowej, czyli unikania
płacenia podatków przez korporacje, w krajach, gdzie brak jest w budżecie środków
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na zapewnienie nawet podstawowej opieki
medycznej dla większości społeczeństwa.
Wraz ze wzrostem świadomości problemu
wizerunek niektórych korporacji został
mocno nadszarpnięty. Działalność Shella w Nigerii czy nagłośnienie niepłacenia
podatków przez Starbucksa to – z punktu
widzenia udziałowców – przykłady konkretnych problemów wizerunkowych,
którym trzeba było zaradzić. Problemy te
były jednym z powodów nadzwyczajnego
wzrostu popularności tzw. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw [1], czyli
– mówiąc skrótowo – nagłaśniania działań
charytatywnych korporacji, odciągających
uwagę od szkodliwego dla ludzi i środowiska sposobu prowadzenia przez nie biznesu. Powstały nie tylko wytyczne dla

przedsiębiorstw, ale nawet mechanizmy
monitorowania ich przestrzegania. Oczekiwania społeczne, że firmy będą bardziej
przejrzyste, zwiększyły się w wyniku nagłośnienia takich problemów jak m.in. samobójstwa pracowników fabryk Foxconnu,
jednego z głównych podwykonawców firm
Apple i HP.

Audytować wszystko,
by nic nie zmienić
Jednym z zabiegów, które najbardziej
mogą podnieść wiarygodność korporacji
w zakresie społecznej odpowiedzialności
są niezależne audyty prowadzone przez firmy i organizacje pozarządowe. Skoro firma
poddaje się ocenie działalności przez inny,
niezależny podmiot, to nie może mieć nic
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Czy w Chinach dokonuje się postęp?
Wysoki koszt elektronicznych gadżetów
Louis Proyect*

Dwa nowe filmy dokumentalne sprawiają,
że człowiek zaczyna inaczej patrzeć na swoje elektroniczne gadżety, szczególnie na czadowego iPhone’a czy inne produkty Apple’a.
Logo tej firmy można by, po obejrzeniu Death by Design („Zabójczy dizajn”) i Complicit
(„Współudział”), z powodzeniem zmienić
na czaszkę i piszczele. Oba filmy obrazują
szkody, jakich doznają wytwarzający je robotnicy, a także te wyrządzane środowisku,
przede wszystkim w Chinach, i podnoszą
ważne pytania o znaczenie słowa „postęp”.
Jeśli ceną za możliwość płacenia iPhone’em
za kawę w Starbucks jest epidemia białaczki u pracowników Foxconna oraz to, że 60%
wód podziemnych w Chinach nie nadaje się
do picia, to całą kwestię postępu warto przemyśleć na nowo.
Death by Design jest już dostępny na VOD
i rozpowszechniany przez Bullfrog Films,
wiodącego amerykańskiego dystrybutora
filmów o wymowie politycznej. Film, wyreżyserowany przez Sue Williams, weterankę
programu „Frontline” telewizji PBS, ukazuje wpływ na środowisko wywierany przez
komputery i inne produkty Ery Informacji.
Gdy się myśli o oddziaływaniu odpadów
toksycznych na wodę pitną, pierwsze co
przychodzi do głowy to fracking. Obejrzenie
Death by Design uświadamia, że nie mniejsze
zagrożenie dla naszego zdrowia stwarza
* Aktywista, publicysta i krytyk filmowy związany z redakcją Counterpunch.



produkcja układów scalonych – coś, co kojarzy się raczej z fachowcami w białych kitlach,
pracującymi w sterylnych, laboratoryjnych
warunkach. Chociaż 90% tej produkcji odbywa się dziś w dalekich Chinach, wszystko
zaczęło się w siedzibie IBM w głębi stanu
Nowy Jork, a później w Dolinie Krzemowej.
I tam właśnie pojawiły się pierwsze ogniska
raka high-tech i innych groźnych chorób.
Miejscem narodzin koncernu IBM była miejscowość Endicott w stanie Nowy Jork. Przez
większość czasu, kiedy produkowano tam
wielkie superkomputery, korporacja ta miała zwyczaj wylewać zużyte przy czyszczeniu
sprzętu rozpuszczalniki do miejscowych
kanałów ściekowych. Rozpuszczalniki przeciekały z nieszczelnych rur do ziemi, z katastrofalnymi konsekwencjami dla żyjących
na niej ludzi. Jak często bywa z epicentrami
występowania nowotworów, korporacja
wypiera się odpowiedzialności, ponieważ
zidentyfikowanie narzędzia zbrodni jest prawie niemożliwe, zważywszy, że medycyna
ani teraz, ani w przyszłości nie zdoła ustalić
dokładnej sekwencji zdarzeń prowadzących
do powstania zmutowanej komórki. Co
prawda, IBM w końcu wzięło odpowiedzialność za posprzątanie po sobie i wypłacenie
odszkodowań pokrzywdzonym, ale wyrządzonych szkód już nie można było cofnąć.
Endicott było miasteczkiem robotniczym,
które zaczęło podupadać, kiedy IBM przeniosło produkcję do Armonk. Czy jest jakieś
miejsce, które by się kojarzyło z pracą fizycz-

ną mniej niż Dolina Krzemowa? Death by
Design ujawnia, że ludziom zamieszkującym domy po dwa miliony dolarów też się
nie upiekło. Zanim Dolina Krzemowa stała
się programistyczną stolicą USA, produkowała ona hardware tak samo jak Endicott
– i z takimi samymi, katastrofalnymi skutkami. W latach 80. większość komputerów
osobistych z wyjątkiem Della powstawało
właśnie tam. Tamtejsi producenci, podobnie jak IBM w Endicott, zostawili po sobie
gigantyczne rozlewisko rakotwórczych chemikaliów. I tak samo jak było w Endicott,
do San Jose – gdzie największymi firmami
elektronicznymi były Big Blue i Fairchild
Electronics – wraz z IBM-em zawitały złe
nawyki maksymalizacji zysków za wszelką cenę. Produkty odpadowe składowano
w zasobnikach, ale jak to bywa z mocnymi
rozpuszczalnikami, przeżerały one ściany
zbiorników i przedostawały się do wód
gruntowych. Mieszkańcy Doliny Krzemowej obarczali giganty winą za epidemię wad
wrodzonych u dzieci, ale tak jak w przypadku nowotworów, udowodnienie tu związku
przyczynowo-skutkowego nastręcza trudności, zwłaszcza gdy firmy, z którymi ma
się do czynienia, dysponują armią energicznych prawników z dyplomami Harvarda.
Marksistowskiemu ekonomiście, Davidowi
Harveyowi, zawdzięczamy przełom teoretyczny, pomagający zrozumieć, jak to się
dzieje, że kapitalizm ma taką smykałkę do
wychodzenia obronną ręką z każdej sytuacji. Gdy sprzeczności zaczynają się nawar-

stwiać w kraju takim jak USA, gdzie ludzie
żyją z poczuciem, że należy im się czyste powietrze i woda, system potrafi przemieścić
swe bolączki geograficznie – szczególnie do
miejsc takich jak Chiny, które zmieniły się
w światową stolicę odpadów toksycznych.
Death by Design przedstawia państwo, które
zawarło z własną ludnością diabelski pakt.
W zamian za rosnący poziom życia, każe
ono swoim płatnym niewolnikom znosić
wokół siebie te same karcynogeny, na które
nie godzili się ludzie z Endicott czy Doliny
Krzemowej. Jednak w odróżnieniu od skażonych miejsc w Ameryce, Chińczycy są
zagrożeni podwójnie. Nie dość, że muszą
wytrzymywać kontakt z rozpuszczalnikami,
sączącymi się do ich rzek i jezior, to jeszcze
są narażeni na śmiercionośne zanieczyszczenia powietrza, będące następstwem nieuregulowanego prawnie złomowania smartfonów, tabletów i laptopów, które zmieniamy
tak często wskutek ich zaplanowanej dezaktualizacji. Apple wciska klientom „wspaniałe” nowe wersje iPhone’a ze szczególnym
wyrafinowaniem. Obudowy skręca niestandardowymi śrubami, tak że o ile się nie ma
specjalnego śrubokręta, praktycznie jest się
zmuszonym do kupienia nowego modelu,
przemyślnie projektowanego przez Apple’a
tak, żeby działał nie dłużej niż jego bateria.
Chiny są teraz światową stolicą „e-odpadów”. Wysyłany tam elektroniczny złom
częściowo trafia do recyklingu, jednak znaczna część idzie z dymem. To są Chiny, a więc
procedury spalania odpadów nie są regulowane żadnymi przepisami. Film pokazuje
mężczyzn i kobiety, którzy wrzucają płytki
drukowane do ogniska, nie zastanawiając się
nad tym, co popioły mogą zrobić im samym
bądź ludziom mieszkającym w pobliżu
— czy też reszcie planety Ziemi. Wchodzące
w skład elektronicznych urządzeń metale,
w tym ołów, nie mogą zniknąć bez śladu (są
to, bądź co bądź, konkretne pierwiastki), mogą co najwyżej ulec rozpyleniu na drobniutkie cząstki, które nie tylko wsiąkają w chińskie wody, lecz także wzbijają się w niebo
i wędrują z chmurami na drugą stronę Pacyfiku. Film pokazuje biolożkę z Kalifornii na
pokładzie samolotu pełnego elektronicznej
aparatury do ustalania składu cumulusów.
Naukowczyni informuje widzów, że puszyste, malownicze obłoki są w sumie chmurami substancji rakotwórczych.
Moje zainteresowanie rakiem ma w pewnym stopniu związek z tym, że w połowie
lat 80. pracowałem jako administrator baz
danych w centrum onkologicznym Memorial Sloan-Kettering. Widok 5-letnich dzieci
chodzących z podłączoną do ramienia butelką chemioterapii naprawdę robi wrażenie. Przeczytawszy na przestrzeni lat z pół
tuzina książek na temat patologii raka, pozostałem z jednym wnioskiem: wskazanie
bezpośredniego związku między stanem
środowiska a chorobą nie jest łatwe. Dlatego np. trzeba było przeszło dekady, zanim proces sądowy przeciwko zakładom

IBM w Endicott zakończył się orzeczeniem
przychylnym dla pokrzywdzonych.
O wiele łatwiej jest natomiast dostrzec związek przyczynowy, gdy chodzi o wypadki
przy pracy. Przypadki młodych czyścicieli kominów w wiktoriańskim Londynie,
których masowo dotykał rak jąder, czy też
robotników – a przeważnie robotnic – dostających raka po pracy polegającej na nanoszeniu radu na fosforyzujące wskazówki
zegarków w pierwszej połowie XX w., były
najbardziej oczywiste.

Chiny są teraz światową
stolicą „e-odpadów”.
Wysyłany tam elektroniczny
złom częściowo trafia
do recyklingu, jednak
znaczna część idzie z dymem.

Nie pozostawia wątpliwości również
sprawa chińskich pracowników Foxconn
i innych podwykonawców Apple’a, którzy
zapadali na białaczkę po czyszczeniu obudów iPhone’ów rozpuszczalnikami, takimi
jak benzen i n-heksan.
Film Complicit, pokazywany 12 i 17 czerwca
na dorocznym Festiwalu Praw Człowieka
w Nowym Jorku, skupia się na tych ofiarach,
które po nabawieniu się białaczki postanowiły zostać aktywistami, zdeterminowanymi doprowadzić do tego, by Foxconn, Apple i inne korporacje zapłaciły za szkodliwe
działania i zmieniły sposób produkowania
dóbr konsumpcyjnych, które tak skutecznie
uwodzą klientów na całym świecie. Skoro
płace robotnicze i tak stanowią zaledwie ok.
1% kosztu iPhone’a, można by pomyśleć, że
zmiana ta nie będzie wielkim problemem
— dopóki nie zetkniemy się z kimś takim
jak Terry Gou, prezes Foxconna.

Protestujących, zebranych przed jego fabryką, z których część ma za sobą długie
leczenie szpitalne z powodu białaczki, Gou
denuncjuje policji. Ciesząc się walnym poparciem ze strony panującej Komunistycznej Partii Chin, może on liczyć na to, że gliniarze bez rozgłosu usuną motłoch.
Większość robotników, którzy trafiają do
pracy w Foxconnie i u innych podwykonawców firm branży high-tech to migranci
ze zubożałych wiejskich rejonów Chin.
Przybyli gotowi na pracę w karkołomnym
tempie, 7 dni w tygodniu za stawkę minimalną (choć niektórych to doprowadzało
do samobójstwa), jednak żaden nie umawiał się, że w wieku dwudziestu paru lat
zapadnie na białaczkę.
To, że benzen był od dawna zakazany w fabrykach amerykańskich, nie było przeszkodą dla Terry’ego Gou. Aby móc wytoczyć
mu proces, działacze pracowniczy zaczęli ubiegać się o sądowe nakazy wydania
przez zakład dokumentacji medycznej, fotografować przechowywane w zakładach
chemikalia i pikietować siedzibę firmy.
Działacze pracowniczy przedstawieni
w filmie Complicit nie mieli pojęcia, jakie
ryzyko biorą na siebie, kiedy ich przyuczano do czyszczenia produktów nieznanym
z nazwy rozpuszczalnikiem. Long Li, 18letnia córka chłopskiej rodziny z Guizhou,
we wczesnej młodości oszpecona w wyniku wypadku z lampą naftową, była podekscytowana, gdy przybyła do prowincji
Guangdong, gdzie powstaje większość
chińskich wyrobów elektronicznych. Wysokie budynki, poczucie niezależności oraz
zarabiane pieniądze, które mogły pomóc
wyżywić i przyodziać rodziców – wszystko to wprawiało ją w radosne uniesienie.
Od szefa usłyszała, że ma palec w gumowej rękawicy umoczyć w rozpuszczalniku,
a następnie przez 10 do 20 sekund pocierać
ekran każdego telefonu komórkowego na



Mój pierwszy kierownik powiedział mi kiedyś, że dopóki nie trzymam w biurku butelki
whisky, nie muszę się obawiać utraty pracy.
Ba, po tym jak FBI przysłało mi do pracy anonimową pocztówkę, w której nazwano mnie
komuchem, naczelny mojego działu wezwał
mnie do swego gabinetu, by mi oznajmić, że
jeśli ktoś jeszcze raz przyśle mi taką kartkę, to
wyleci z pracy jej nadawca. Może nie złożyłby tej obietnicy, gdyby wiedział, że wysyłanie takich pocztówek zatwierdził prezydent
Edgar Hoover w ramach programu Cointelpro. Gwarancja zatrudnienia Hoovera była
jeszcze pewniejsza niż moja.

taśmie montażowej. Wydano jej papierową
maskę, ale było tak gorąco, że rzadko z niej
korzystała. Long pracowała od 8.00 rano do
23.00 wieczorem, a gdy było dużo roboty,
nawet do 4.00 nad ranem. Long Li nie miała
do czynienia z benzenem, tylko z n-heksanem, który nie wywołuje białaczki, a za to
uszkadza układ nerwowy. Nie umarła, ale
stała się inwalidką i nie może pracować.
W pewnym momencie została aktywistką
i koleżanką Yi Yetinga, byłego pracownika
CIMC, kontenerowej firmy spedycyjnej, dostarczającej na cały świat toksyczne urządzenia i inne zaprawione benzenem produkty.
Sam będąc chorym na białaczkę, Yi poświęcał każdą godzinę na demaskowanie nieludzkich, gnających za zyskiem chińskich
przemysłowców. Podobnie jak Long Li, pochodził on z przygniecionej biedą wsi. Miał
zaledwie 24 lata, gdy zdiagnozowano u niego białaczkę po tym, jak przez dwa lata pracował w CIMC. Mimo że choroba ta zwykle
pozbawia ludzi energii, Yi stał się niezmordowanym obrońcą praw pracowniczych.
Wszyscy bohaterowie Complicit i ich rodziny to ludzie, z myślą o których zrobiono
w Chinach rewolucję. I tak jak wieśniacy,
którzy oddawali życie za wyzwolenie Chin
spod władzy Kuomintangu i właścicieli
ziemskich, tak teraz giną oni na frontach
nowej batalii o przekształcenie Chin w czołowe mocarstwo kapitalistyczne.
Wyłonienie się grupy BRICS i fakt, że Chiny
mogą teraz stawić czoła hegemonii Zachodu, są przez część lewicy postrzegane jako
znaczący postęp w walce z imperializmem.
Co więcej, Xi Jinping zbiera pochwały za
rzekomy powrót do zasad Mao. Na przykład
Fred Goldstein, przywódca Workers World
Party, napisał artykuł zatytułowany Behind
Xi Jinping’s call for a return to Marxism („Co
się kryje za nawoływaniem Xi Jinpinga do
powrotu do marksizmu”), w którym zwraca uwagę na wizytę Xi w prowincji Guangdong niedługo po zostaniu głową państwa.
Przemawiając do tamtejszych komunistycznych towarzyszy, ostrzegał ich przed niebezpieczeństwami promowania w Chinach
rozwoju na gorbaczowską modłę. Goldstein

donosi, że Xi „w ciemnych barwach opisywał obalenie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i zupełne unicestwienie
tamtejszego socjalizmu. Los partii w dalszej
perspektywie niewątpliwie napełnia głęboką
troską Xi i jego współpracowników”.
Wizyta Xi w prowincji Guangdong ma wymiar wysoce symboliczny. To właśnie ten
ośrodek chińskiego przemysłu, który po zapoczątkowanej przez Deng Xiaopinga „liberalizacji” gospodarki Chin nabrał niezwykłego
rozpędu. W oczach Goldsteina i osób podobnie myślących, Chiny mają dwoisty charakter. Są kapitalistyczne i równocześnie socjalistyczne, coś jak ZSRR za czasów NEP-u. Czyż
nie może być tak, że otwarcie Guangdongu
na zagraniczne inwestycje było konieczne,
aby Chiny mogły zakumulować kapitał, który
umożliwi ich rozwój wewnętrzny? Goldstein
jednak obawia się, że – inaczej niż niegdyś
Związek Radziecki – Chiny posunęły się za
daleko z tolerowaniem sektora kapitalistycznego. Wątpi, czy Xi jest w stanie rozstrzygnąć tę sprzeczność na korzyść socjalizmu, ale
przypisuje mu zasługę przynajmniej w zahamowaniu zapędów najgorszych elementów
kapitalistycznego sektora – zapewne takich
jak ci, którzy dopuścili stosowanie w swoich
fabrykach benzenu i n-heksanu — a przynajmniej pokłada w nim taką nadzieję.
Warto się przyjrzeć założeniu, które tkwi
u podłoża myślenia ludzi w rodzaju Freda
Goldsteina. Czy w socjalizmie chodzi jedynie
o zaspokojenie ludzkich potrzeb życiowych?
Za Mao Zedonga była „żelazna miska ryżu”, jak określano gwarantowane przez całe
życie zatrudnienie i świadczenia społeczne.
W okresie po Mao wiele z tego okrojono, ale
wciąż warto zadawać sobie pytanie, czy coś
takiego miał na myśli Karol Marks, pisząc
o potrzebie nastania socjalizmu.
Kiedy w roku 1968 zaczynałem pracować jako programista w Met Life, o tej firmie ubezpieczeniowej mawiano „Mama Met”. Było to
miejsce zapewniające zatrudnienie przez całe
życie i liczne benefity. Obiady były darmowe,
a firmowa opieka zdrowotna była taka, że
dziś nie uchodziłaby za luksusowy „Cadillac
Plan”. Byłby to raczej „plan rolls-royce’a”.

Czy to był socjalizm? Pytanie wcale nie takie wydumane, skoro duża część dzisiejszej
lewicy wierzy, że wybór Berniego Sandersa
przybliżyłby nas do „socjalizmu”, co w rzeczywistości sprowadzałoby się do cofnięcia
zegara do lat 50., gdy przemysł amerykański działał jeszcze w systemie New Deal.
Mam raczej staroświeckie, by nie rzec zacofane, wyobrażenie o tym, na czym polega socjalizm. Jest to ustrój, który nie tylko znosi własność prywatną, ale również
uniemożliwia biurokratom sprawowanie
władzy nad naszym codziennym życiem.
Jeżeli człowiek nie ma prawa mówić, co
myśli i walczyć o swoje poglądy bez obawy
przed trafieniem do więzienia jak chorzy
na białaczkę pracownicy-aktywiści z filmu
Complicit, to na opisanie takiego ustroju lepiej znaleźć jakieś inne słowo.
Choć już zarzucają mi, że czynię z marksizmu świecką religię, w dalszym ciągu
twierdzę, że nikt – nawet Marks – nie wyartykułował totalnej wolności, jaka jest możliwa w społeczeństwie bezklasowym, tak jak
Fryderyk Engels. Dla niego zapewnienie
ludziom pożywienia, mieszkania i opieki
społecznej to jeszcze nie jest socjalizm. Ten
bowiem polega, jak wskazał w pracy Die
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie
zur Wissenschaft („Rozwój socjalizmu od
utopii do nauki”), na całkowitym przekształceniu społeczeństwa, dzięki któremu
po raz pierwszy w dziejach człowieka będziemy cieszyć się prawdziwą wolnością:
„Uspołecznienie środków produkcji kładzie
kres nie tylko obecnym, sztucznym ograniczeniom produkcji, lecz także marnotrawstwu i dewastacji sił wytwórczych i efektów
pracy, które obecnie nieuchronnie tej produkcji towarzyszą, a w kryzysach sięgają
szczytu. Poza tym, masę środków produkcji
i produktów uwalnia ono dla ogółu, kładąc
kres bezsensownej ekstrawagancji dzisiejszych klas rządzących oraz ich politycznych
reprezentantów. Możliwość zapewnienia
każdemu członkowi społeczeństwa, w drodze uspołecznionej produkcji, bytu nie tylko
dostatniego materialnie i dzień po dniu coraz bardziej zasobnego, ale też takiego, który gwarantuje wszystkim swobodny rozwój
i pełne wykorzystanie ich fizycznych i umysłowych uzdolnień — ta możliwość pojawia
się tu po raz pierwszy, właśnie tutaj.” 
tłum. Jerzy Paweł Listwan



Miłość w chińskiej fabryce
Pod presją tradycji i reżimu pracy
Peter Bengtsen*

Kiedy 18-letnia Ying przyjechała z rolniczego regionu Kuangsi do Szenzen, zasilając
tym samym szeregi 168-milionowej napływowej siły roboczej zatrudnionej w chińskich fabrykach, stanowiła uosobienie
typowego pracownika migrującego – pochodziła ze wsi, była młoda, pracowita, słabo wykształcona, nisko opłacana, nie miała
energii na aktywność pozazawodową czy
życie towarzyskie i była singielką.

Wielu pracowników korzysta z portali randkowych, takich jak wiodące na chińskim
rynku serwisy jiayuan.com (135 mln profili)
czy baihe.com (80 mln), bądź z jednej z ich
licznych lokalnych odmian. Kiedy w codziennym życiu nie ma miejsca na randki,
ludzie często szukają miłości w wirtualnym
świecie.

Jednak wkrótce zakochała się w takim samym jak ona robotniku-migrancie, którego
poznała w pracy. Spotykali się długo, godzinami rozmawiając o tym, co ich łączy;
Ying oczyma wyobraźni już widziała swój
ślub. Od większości pracowników migrujących odróżniało ją nie to, że się zakochała,
ale to, że znalazła miłość w codziennym życiu. Jak mówi Li Wang, nauczyciel z przemysłowej dzielnicy Szenzen: „Historia Ying
jest niezwykła. Imigrantom rzadko udaje
się poznać odpowiedniego partnera. Wiele
osób nie ma czasu na kontakty towarzyskie, a poza tym często zmieniają miejsce
zamieszkania i jadą tam, gdzie jest praca,
więc trudno im nawiązać trwałe przyjaźnie.
A to właśnie dzięki przyjaciołom szczęśliwcy mogą poznać kogoś sensownego”.

Popularne są również tzw. gry randkowe.
Popołudniami w weekendy samotni pracownicy spotykają się w parkach, gdzie
organizatorzy przygotowują dla nich z pozoru niewinne gry towarzyskie, a opłaty za

Pojawia się jednak coraz więcej rozwiązań,
w tym wiele o charakterze rynkowym. Wielomilionowa rzesza migrantów, z których
większość nie ma ani partnera, ani możliwości prowadzenia życia towarzyskiego,
to wymarzona baza klientów dla powstających jak grzyby po deszczu biur matrymonialnych. W badaniu przeprowadzonym
w 2015 r. przez ilabour.net, portal zajmujący się tematyką chińskich pracowników
migrujących, stwierdzono, że 2/3 przyjezdnych robotników zatrudnionych w fabrykach Foxconn nie ma męża/żony.

* Reporter, dziennikarz śledczy i fotograf współpracujący z angielską edycją Le Monde diplomatique.

Radość i ulga

„Bez względu na to,
jak zimno było na
dworze, ciągle się
pociłam. I ciągle
byłam zmęczona”.

uczestnictwo są na tyle niskie, że nawet najmniej zarabiający mogą sobie na nie pozwolić. W drużynach składających się z dwóch
lub więcej grup mężczyźni i kobiety wykonują proste zadania, jak pomoc w pokonaniu
toru przeszkód z zawiązanymi oczami czy
przekazywanie patyka ustami. Gry stanowią okazję do nieformalnej interakcji i zabawy, a także dotyku fizycznego, co pomaga
niepewnym i nieśmiałym. Po rozgrywce
mężczyźni siadają przy stołach, a kobiety
podchodzą do tych, którzy zrobili na nich
szczególne wrażenie i wręczają wybrankom
kwiaty. Strony internetowe agencji reklamują się, pokazując szczęśliwych ludzi bawiących się w pięknych plenerach, co stanowi
zdecydowany kontrast dla linii produkcyjnej
i panującej tam żelaznej dyscypliny.

Pary, które poznały się przez biuro matrymonialne, a następnie zakochały w sobie
i pobrały, chętnie o tym opowiadają. 32-letnia „Rain Love” [Deszczowa miłość] dzieli się swoją historią na portalu należącym
do biura matrymonialnego Heart to Heart,
działającego od ponad 10 lat w pobliżu
Szenzen. Jej historia przypomina wiele
innych: jest pełna emocji, wdzięczności,
optymizmu i przepełnia ją uczucie ulgi.
Z kolei „Aggie” (29 l.) „Fortune” (38 l.) zamieszczają zdjęcia ze ślubu, pod którymi
natychmiast pojawiają się gratulacje od
dziesiątek innych użytkowników portalu
randkowego.
Prawdziwa pomoc w wyswataniu pary,
obejmująca analizę profilu i doradztwo
biura matrymonialnego, jest często zbyt
droga dla nisko opłacanych pracowników
migrujących, z tej opcji korzystają zatem
przeważnie osoby dość zamożne. Jednak
czasami fabryki organizują dla pracowników bezpłatne imprezy zapoznawcze.
O ile w codziennym życiu niełatwo jest
poznać kogoś, z kim można umówić się na
randkę, do dyspozycji chętnych pozostaje
jeszcze cały wachlarz innych możliwości,
np. internet, albo metody tradycyjne, czyli
pośrednictwo rodziców, szeroko rozpowszechnione zwłaszcza wśród migrantów
z obszarów wiejskich. Jednak randki, zarówno fizyczne, jak i wirtualne, wymagają
energii. Wiele osób po 12-godzinnej zmianie nie ma już sił na romantyczne spotkania ani nawet zwykłe życie towarzyskie.
Ying pracowała w fabryce na 12- i 14-godzinnych zmianach. „Bez względu na to,
jak zimno było na dworze, ciągle się pociłam. I ciągle byłam zmęczona”. Przez trzy
pierwsze lata w Shenzhen dziewczyna była tak wyczerpana, że przesypiała każdy
wolny dzień. Nie miała siły na wyjścia ze
znajomymi, poznawanie nowych ludzi ani
randki. „Przemęczenie jest częstą przyczyną braku partnera. Znam ludzi, którzy nie



byli na randce od lat, bo ciągle brakuje im
czasu na aktywne życie towarzyskie”, mówi Li Wang.
Jednak młodzi pracownicy, zwłaszcza kobiety, nie mogą pozwolić sobie na to, żeby odłożyć życie uczuciowe na później:
w Chinach nadal oczekuje się od nich, że
jak najwcześniej pobiorą się i będą mieli
dzieci. Idealny wiek na ślub to 20 lat; jeśli
nie zdążysz z zawarciem małżeństwa do 25
roku życia, ludzie zaczynają podejrzewać,
że coś jest z tobą nie tak.
W maju 2015 r. Centrum Badań Społecznych
działające pod egidą chińskiego periodyku
China Youth Daily przeprowadziło badanie,
w którym poproszono pracowników migrujących o wymienienie głównych przyczyn
ich zmartwień. Na pierwszym miejscu znalazło się obecne miejsce pracy, na drugim
miłość i małżeństwo (48%), a na kolejnym
– zmęczenie z powodu przepracowania
(38%). „Z jednej strony jesteś wyczerpany,
a z drugiej nieustannie odczuwasz presję
norm kulturowych i rodziców. To mieszanka wybuchowa. W rezultacie niektórzy,
zwłaszcza kobiety, sami nakładają na siebie balast oczekiwań nie do zrealizowania”
– mówi Suet Wah Choi, główna koordynatorka Chińskiej Sieci Kobiet Pracujących
(CWWN), działającej oficjalnie od 1996 r.
Presję tę potęguje dodatkowo ewolucja pojęcia miłości, od „miłości praktycznej” w zaaranżowanym małżeństwie, jaką znały starsze pokolenia, do „miłości romantycznej”
popularnej wśród dzisiejszej generacji pracowników migrujących: znalezienie miłości
idealnej może stanowić nie lada wyzwanie.
Pierwszy romans Ying nie miał bajkowego zakończenia – nie żyli „razem długo
i szczęśliwie”. Jej ojciec uznał, że rodzinne
miasto chłopaka położone jest zbyt daleko od miejsca, skąd pochodzi Ying, więc
przestała się z nim spotykać. Jednak presja
ze strony rodziców rosła, więc wkrótce na
powrót zaczęła chodzić na randki. Po kilku nieudanych próbach ciotka przedstawiła jej przyszłego męża, którego wcześniej
zaaprobował jej ojciec. Po dwóch miesiącach codziennych rozmów telefonicznych
dziewczyna rzuciła pracę w Szenzen
i wróciła do domu do Kuangsi, żeby się
z nim spotkać. „Od pierwszego wejrzenia
zrobił na mnie ogromne wrażenie. Poczułam, że mogłabym się w nim zakochać”
– wspomina Ying. Pobrali się po dwóch
miesiącach częstych spotkań. Ying miała
wtedy 24 lata.
Mogła powiedzieć „nie”. Już wcześniej kilka razy odmówiła mężczyznom wstępnie
zaaprobowanym przez ojca. Czasem jednak kobieta potrzebuje niezwykłej siły, żeby stawić czoła presji rodziny. Bywa też, że
takiej siły potrzebuje mężczyzna. Lao, pochodzący z wiejskiej prowincji Guangdong
31-letni sprzedawca lusterek wstecznych
w Szenzen, poznał Jia-Li, która przyjecha-



ła do pracy z sąsiedniej prowincji, przez
internetowy portal randkowy. Przekonanie
przyszłych teściów o swoich uczciwych intencjach wobec ich córki nie przyszło mu łatwo. „Moja teściowa pytała, dlaczego mimo
tylu lat na karku jeszcze się nie ożeniłem”
– mówi. W końcu jednak się udało i młodzi
pobrali się w styczniu.

Po ślubie, ale osobno
Warunki pracy w fabryce odpowiadają za
to, że pracownikom migrującym nie jest
łatwo znaleźć drugą połówkę. Te same warunki sprawiają, że równie trudno jest pielęgnować uczucie i małżeństwo na co dzień.
Wiele par pracuje w systemie zmianowym,
a w rezultacie małżonkowie niemal nigdy
się nie widują, ponieważ gdy jedno z nich
wraca z 12- czy 14-godzinnej zmiany dziennej, drugie właśnie wychodzi na nocną o podobnej długości. Jeśli dni wolne od pracy nie
przypadają w tym samym czasie, sytuacja
komplikuje się jeszcze bardziej.

Według danych
UNICEF-u, w 2010 r.
w Chinach 29 mln dzieci
na obszarach wiejskich
pozostawało pod opieką
osób innych niż ich
rodzice. Łącznie 61 mln
dzieci określono
jako „pozostawione”
(liuszou ertong), gdy
przynajmniej jedno
z rodziców wyjechało
za pracą gdzie indziej.

Wiele par nie mieszka razem. „Małżeństwa
często mieszkają osobno. Prawdopodobnie
dotyczy to około połowy ludzi, których spotykamy” – mówi Li Wang. Niektóre pary żyją oddzielnie, ponieważ pracują w różnych
miastach. Inni mieszkają w tym samym mieście, ale pracują w zakładach położonych
w takiej odległości od siebie, że wspólne
mieszkanie jest niemożliwe, a jeszcze inni
po prostu uważają, że stać ich wyłącznie
na kwatery pracownicze zapewniane przez
fabrykę. Komunikacja ogranicza się do rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych w dni powszednie oraz spotkań w dni
wolne od pracy.
Ying i jej mąż żyją osobno, pracują w różnych miastach i rzadko się widują. Komunikują się głównie za pośrednictwem wiadomości tekstowych. Ying chodzi o szacunek;
drugi dochód ma tu drugorzędne znaczenie.
Po ślubie zgodziła się zostać w domu, żeby
gotować, sprzątać i pomagać teściom w gospodarstwie, podczas gdy jej mąż był pracy.

Jednak była źle traktowana, wyjechała więc
do Szenzen i zaczęła zarabiać na siebie.
Znalazła zatrudnienie w Foxconnie, gdzie
pracuje już od roku. „Staję się niezależna
finansowo i kiedy rozmawiam z mężem
częściej czuję, że jestem mu równa. Ale to
nie była łatwa decyzja, żałuję jej ze względu na córeczkę” – mówi Ying. Przed wyjazdem do Szenzen zostawiła 7-miesięczną
córkę u swoich rodziców. Później opiekowały się nią teściowa i szwagierka męża.
„Mała jest jak walizka, przewożona to tu,
to tam”. Ying tęskni za córką. „Dzwonię do
niej co tydzień, ale ona po prostu słucha bez
słowa.”
Według danych UNICEF-u, w 2010 r.
w Chinach 29 mln dzieci na obszarach wiejskich pozostawało pod opieką osób innych
niż ich rodzice. Łącznie 61 mln dzieci określono jako „pozostawione” (liuszou ertong),
gdy przynajmniej jedno z rodziców wyjechało za pracą gdzie indziej. Według danych Szkoły Socjologii i Badań nad Ludnością na Uniwersytecie Renmin w Chinach,
w największych prowincjach kraju, takich
jak Syczuan i Jiangsu, opiekunowie pozostawili ponad połowę wszystkich dzieci
mieszkających na wsi. „Niemal wszystkie
małżeństwa, które spotykamy żyją z dala od
swoich dzieci. Dzieci najczęściej przebywają u dziadków w rodzinnych stronach pracowników migrujących. Widziałem wioski,
gdzie było mnóstwo dzieci, ale ani jednego
dorosłego w wieku od 20 do 50 lat. Sytuacja
różni się jednak znacznie w zależności od
obszaru i branży” – mówi Li Wang.
Ying planuje kontynuować pracę w Szenzen
do czasu, aż jej córka będzie mogła pójść do
przedszkola. Wtedy wróci z oszczędnościami do domu i zajmie się dzieckiem. Jednak,
jak podkreśla Li Wang: „Wiele kobiet ma
nadzieję wrócić do domu, kiedy ich dzieci
zaczną szkołę. Może się zdarzyć, że wówczas jedno z rodziców rzeczywiście wróci
do domu, ale najczęściej bardzo nieliczni
mają taką możliwość. Po powrocie nie są
w stanie utrzymać rodziny z zarobków”.
Ying nadal wierzy w swoje małżeństwo,
ale w miłość męża już nie. Wierzy również
w to, że uda jej się zgromadzić oszczędności, które pozwolą jej na powrót do domu
za kilka lat. Musi w to wierzyć, bo odkąd
musiała zostawić dziecko, towarzyszy jej
zbyt wielkie poczucie winy. „To połączenie
zbyt wielu nadgodzin i niskich wynagrodzeń powoduje, że wielu migrantów znajduje się w nie najlepszej sytuacji osobistej”
– mówi Suet Wah z CWWN. „Niestety
przyczynia się do tego również nastawienie wielu pracowników. Chcą zarabiać jak
najwięcej, więc wielu z nich godzi się na
wszystkie nadgodziny. Do pewnego stopnia nie mają wyboru. Wynagrodzenie za
pracę w godzinach nadliczbowych stanowi dużą część ich dochodów i jest naprawdę ważne.” 
tłum. Katarzyna Gucio
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do ukrycia – tak podpowiadałaby logika.
Bliższe przyjrzenie się realiom tych audytów jednak mocno weryfikuje optymistyczne założenia. Analiza brytyjskich badaczek
z Uniwersytetu Sheffield opublikowana
w 2016 r. [2] pokazuje, że audyty korporacji
raczej nie przyczyniają się do poprawy sytuacji. Podają przykład fabryki Rana Plaza
w Bangladeszu, produkującej odzież dla
znanych marek – zaledwie na kilka miesięcy przez katastrofą, która poruszyła ludzi
na całym świecie, fabryka ta przeszła „udany” audyt.
Autorki badania przeprowadziły szereg
wywiadów z osobami prowadzącymi audyty działań korporacji, menedżerami
w firmach i pracownikami organizacji pozarządowych, a także osobiście odwiedziły
fabryki w Chinach. Wnioski były zaskakujące: system audytów zewnętrznych służy
głównie korporacjom, a nie spełnia swojej
roli wobec pracowników w fabrykach czy
wobec problemu zanieczyszczenia środowiska. Audyty nie są skutecznym narzędziem
wykrywania, opisywania i korygowania
problemów związanych z warunkami pracy czy niekorzystnym wpływem na środowisko.
Na skuteczność audytów ma wpływ pora
roku przeprowadzania audytu, np. w czasie zwiększonej liczby zamówień elektroniki przed sezonem świątecznym jest o wiele
większe zagrożenie, że robotnicy zmuszeni
są pracować po kilkanaście godzin dziennie
i bez przerw, by dostawca nadążył z realizacją zamówienia. Na skuteczność audytu
wpływają też jego częstotliwość i fakt, że
audyt jest z góry zapowiedziany, co sprawia, że fabryka może przygotować się – ka-

zać niektórym pracownikom nie przyjść do
pracy, innych nauczyć „prawidłowych”
odpowiedzi na pytania audytorów, „poprawić” dokumentację godzin pracy, czy też
po prostu „pomalować trawę na zielono”.
Przy czym audytorzy nie mają za zadanie
znalezienia wszelkich problemów. Jak powiedział badaczkom jeden z audytorów
„przeprowadzamy audyt tak głęboko, jak
życzy sobie tego firma”. Pracownik innej
globalnej firmy audytorskiej przekonywał
badaczki: „audyt to narzędzie diagnostyczne; nie rozwiązuje problemów. Niezależnie
od tego jak wiele razy zaudytujemy daną
fabrykę, nie znaczy to, że ona się poprawi”.
Sytuacja ta nie może dziwić, biorąc pod
uwagę fakt, że audyty są dobrowolne,
a przeprowadzane są przez osoby współpracujące w jakiś sposób z daną korporacją
i od niej finansowo zależne. Czasem są to
audyty prowadzone przez pracowników
odpowiedniego działu koncernu, a czasem
przez firmę zewnętrzną, które dają trochę
większą szansę na dociekliwość w badaniu. Jednak trzeba pamiętać, że dla tej firmy zewnętrznej korporacja jest klientem,
którego... nie warto stracić. Trudno więc
oczekiwać nadmiernie krytycznych audytów, skoro płaci za nie audytowany klient,
a wybór audytora zależy tylko od niego.
Pamiętajmy też, że dobrowolność audytu
oznacza najczęściej, że od zamawiającego
(korporacji) zależy czy i w jakim zakresie
zostaną opublikowane wyniki audytu.
Brytyjskie badaczki konkludują więc, że
zwiększenie roli prywatnych audytów
w monitorowaniu łańcuchów produkcji
tak naprawdę przyczynia się do zwiększenia przewagi interesów korporacji nad

interesem publicznym, nad poprawą standardów pracy czy ochroną środowiska.
Wbrew intuicyjnemu postrzeganiu, audyty
przyczyniają się więc do legitymizowania
systemu, w którym państwa nie wywiązują
się ze swojej roli i oddają pole korporacjom
transnarodowym.

Krajowe punkty kontaktowe
bezużyteczne dla ofiar
Jednym ze sposobów zapewnienia przestrzegania „Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych” przyjętych
w 1976 r., a zrewidowanych w 2011 r. było
stworzenie sieci krajowych punktów kontaktowych (w Polsce taki punkt funkcjonuje w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).
Rozpatrywanie skarg przez osoby będące
ofiarami działań korporacji należy do zadań
tych punktów. W czerwcu br. organizacja
OECD Watch opublikowała ocenę funkcjonowania tego systemu z perspektywy ofiar
pogwałceń praw człowieka przez korporacje [3]. Podstawą opracowania były sprawy
zakończone w 2017 r. Wyniki tego badania
są jednoznaczne: na 18 przypadków zakończonych w ub. r. tylko jeden zakończył się
odszkodowaniem dla ofiar i poprawą ich
sytuacji. Tylko pięć przypadków (27%) zakończyło się jakąkolwiek (!) formą środka
zaradczego – pod tym terminem rozumie
się: przeprosiny, rekompensatę, przywrócenie do poprzedniego stanu, odszkodowanie finansowe lub niefinansowe czy też
sankcje karne. Pozostałe sprawy okazały
się kompletnie bezużyteczne dla ofiar działań korporacji.
Jedyny przypadek, który zakończył się poprawą sytuacji ofiar, dotyczył sprawy by-



łych pracowników jednej z firm zależnych
Heinekena w Demokratycznej Republice
Konga, którzy w latach 1999-2003 zostali
masowo zwolnieni bez należnej odprawy
(zwracamy uwagę, że sprawa zakończyła
się w 2017 r., a więc aż 14 lat po końcu tych
wydarzeń). Heineken wypłacił 1 mln euro
odszkodowania, a co ważniejsze wprowadził procedury wewnętrzne dotyczące należytej staranności w obszarach konfliktu –
co należy uznać za pozytywną zmianę. Jest
to jeden z bardzo nielicznych przypadków,
gdy osoby poszkodowane przez korporację uzyskały jakiekolwiek odszkodowanie
w wyniku procedury prowadzonej przez
krajowe punkty kontaktowe.
Inne sprawy wyglądały znacznie gorzej.
Na przykład w sprawie Survival International Italia przeciw Salini Impregilo, dotyczącej
braku konsultacji z lokalnymi społecznościami w Etiopii i Kenii przed wybudowaniem tamy Omo River Gibe III, włoski krajowy punkt kontaktowy zarządził skrajnie
sztywne zasady poufności (w tym zakaz
informowania, że w ogóle taka sprawa
została wniesiona), a jednocześnie stwierdził, że skoro tama jest już w budowie, to
nie można zlecić ponownego badania oddziaływania tej inwestycji na środowisko
i społeczność lokalną. Sprawa pracowników
Suzuki w Tajlandii przeciw firmie Suzuki została zakończona szybko. Firma Suzuki odmówiła współpracy powołując się na to, że
sprawa jest rozpatrywana przez sąd tajski,
a japoński krajowy punkt kontaktowy... po
prostu zamknął sprawę.
Autorzy opracowania konkludują, że system egzekwowania „Wytycznych OECD
dla przedsiębiorstw wielonarodowych”
z punktu widzenia ofiar korporacji po
prostu nie działa. Wśród przyczyn wymieniają: brak chęci krajowych punktów kontaktowych do wydawania jednoznacznych
werdyktów, gdy jedna ze stron odmówi
współpracy i niechęć rządów do wyciągania konsekwencji wobec firm, które nie stosują się do wytycznych.

Szansa na przełom –
Binding Treaty
Skoro dobrowolne inicjatywy korporacji
nie działają, niezależne audyty to często gra
pozorów, a rządy nie są chętne do konfrontacji z koncernami w ramach istniejących
już wytycznych, to czy istnieje szansa na
poprawę sytuacji? Na szczęście tak.
Już kilkanaście lat temu pojawiły się pierwsze postulaty, aby poddać działalność korporacji reżimowi międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka. W 2014 r.,
w wyniku dużego zaangażowania krajów
globalnego Południa, rada praw człowieka
ONZ uchwaliła rezolucję nr 26/9 zawierającą postanowienie „powołania otwartej
międzyrządowej grupy roboczej ds. korporacji międzynarodowych i innych przedsiębiorstw w kontekście praw człowieka,



której zadaniem będzie wypracowanie
międzynarodowego prawnie wiążącego instrumentu, regulującego – w ramach międzynarodowego prawa dotyczącego praw
człowieka – działalność korporacji międzynarodowych i innych przedsiębiorstw”.
Grupa ta powstała, pracuje przy szczególnie
dużym zaangażowaniu rządów Ekwadoru
i RPA, odbyła już trzy doroczne sesje. Pomimo niechętnego stosunku większości krajów
wysoko uprzemysłowionych (w tym oczywiście krajów UE), w lipcu br. wydała pierwszą,
wstępną wersję traktatu międzynarodowego [4], który ma wprowadzić prawnie wiążący mechanizm egzekwowania odpowiedzialności od korporacji transnarodowych za
łamanie przez nie praw człowieka. Obecnie
projekt ten jest przedmiotem nieformalnych
negocjacji, a bardziej formalne odbędą się
w trakcie sesji rady praw człowieka w październiku br. w ONZ w Genewie.
Grono potencjalnych beneficjentów traktatu
międzynarodowego jest bardzo szerokie.
Na przykład w kwestii elektroniki, ochronę
mogą uzyskać członkowie grup rdzennych
i lokalnych społeczności, którzy wypędzani są ze swoich terenów, by zrobić miejsca
na inwestycje, działacze na rzecz ochrony
środowiska w krajach globalnego Południa,
którzy ryzykują życie, gdy nagłaśniają negatywny wpływ działań zagranicznych inwestorów, pracownicy i pracownice fabryk,
w których produkuje się sprzęty elektroniczne czy też osoby zatrudnione przy rozbiórce i utylizacji zużytych komputerów czy
telefonów.
Niechętny stosunek rządów krajów wysoko
uprzemysłowionych (które przecież chcą
chronić interesy „swoich” korporacji) może
zostać zmieniony z dwóch stron. Po pierwsze, ze strony społeczeństw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie, które aktywnie popierają ten proces polityczny
i prowadzą kampanie społeczne pod hasłem
„Binding Treaty” (ang. wiążący traktat) [5].

Po drugie, poparcie przychodzi również ze
strony co odważniejszych – czy też co bardziej krytycznie nastawionych w stosunku
do korporacji – decydentów w Parlamencie
Europejskim. Na szczególną uwagę zasługuje tu zgłoszony w maju br. wstępny projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego [6],
który omawiany będzie już we wrześniu,
a więc na kilka tygodni przed kluczowymi
negocjacjami w ONZ w Genewie.
Jest więc szansa na przełom. Jednak zmaterializuje się ona tylko wtedy, gdy zaangażujemy się, by ją wykorzystać. 
Marcin Wojtalik
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