
PE KIN 2008: 
CZAS NA ZMIA NY

Zno wu czas na olim pia dę. 

Igrzy ska olim pij skie ko ja rzą się
ze spor tem, pię cio ma ko ła mi
olim pij ski mi i du chem fa ir play.

Jed nak olim pia da to nie tyl ko
czas spor to wych zma gań, ale
tak że zy sków. Wiel kich zy sków.

Igrzy ska w Pe ki nie mo gą oka zać się
naj bar dziej do cho do wą olim pia dą
w hi sto rii. Do cho dy z mar ke tin gu Pe -
kiń skie go Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne -
go Igrzysk Olim pij skich prze kra cza -
ją 1 mi liard do la rów. Sza cu je się,
że sa ma sprze daż ofi cjal nych ma -
sko tek Olim pia dy przy nie sie po -
nad 300 mi lio nów do la rów zy sku.

Pro du cen ci odzie ży spor to wej, są
tak że głów ny mi gra cza mi w „prze -
my śle” olim pij skim, go to wy mi wy -
ło żyć cięż kie pie nią dze, by ich
mar ki by ły ko ja rzo ne z tym tak wy -
cze ki wa nym wy da rze niem spor to -
wym. War tość ich pro duk cji w 2005
ro ku wy no si ła 3 mi liar dy do la rów
i na dal ro śnie. Jak wy ni ka z do nie -
sień, gi gant w bran ży odzie ży spor -
to wej, Adi das, za pła cił oko ło 70
mi lio nów za sa mo spon so ro wa nie
Olim pia dy w Pe ki nie.

Tym cza sem pra cow ni ce i pra cow ni -
cy wy twa rza ją cy pro duk ty z lo go
Olim pia dy nie zy sku ją nic. Ba da nia
wa run ków pra cy w fa bry kach pro -
du ku ją cych li cen cjo no wa ne olim -
pij skie ar ty ku ły ujaw ni ły licz ne po -
waż ne na ru sze nia praw pra cow ni -
czych. W fa bry kach sy tu acja jest
czę sto po dob na.

Play Fa ir 2008 to mię dzy na ro do -
wa kam pa nia trwa ją ca w okre sie
przy go to wań do Igrzysk Olim pij -
skich 2008, w któ rej do ma ga my
się re spek to wa nia praw pra cow -
nic/ków w glo bal nym prze my śle
ar ty ku łów spor to wych.

NA CZYM PO LE GA
PRO BLEM?
Dłu gi czas pra cy, ni skie pła ce, za -
gro że nie zdro wia i bez pie czeń -
stwa – ca ła ga ma po waż nych
pro ble mów, któ re trze ba po waż -
nie po trak to wać.

Ba da nia prze pro wa dzo ne przez
Play Fa ir 2008 wska zu ją na istot -
ne na ru sze nia praw pra cow nic/ków
w kil ku chiń skich fa bry kach pro du -
ku ją cych li cen cjo no wa ne ar ty ku ły
na Olim pia dę w Pe ki nie. Te na ru -
sze nia to m. in.: pła ce o po ło wę
niż sze od wy ma ga ne go mi ni mum,
za trud nia nie osób na wet 12-let nich
i zmu sza nie pra cow nic/ków
do pra cy na 12-go dzin nych zmia -
nach przez sie dem dni w ty go dniu,
w nie bez piecz nych i za gra ża ją -

cych zdro wiu wa run kach. Po nie waż
w Chi nach zrze sza nie się pra cow -
nic/ków jest za bro nio ne, nie ma
sku tecz nych środ ków do obro ny
praw pracowniczych. Z mo ni to rin -
gu wa run ków pa nu ją cych w fa bry -
kach pro du ku ją cych odzież spor -
to wą wy ni ka, że wy pła ta pen sji, po -
zwa la ją cych na utrzy ma nie i za -
pew nie nie re spek to wa nia pod sta -
wo we go pra wa do zrze sza nia się
to pil ne spra wy, któ ry mi mu si za -
jąć się ten sek tor prze my słu.

„Je ste śmy wy koń czo ne szy -
ko wa niem olim pij skich to reb
na czas! Każ da z nas pra cu je
do póź na. Na stęp ne go dnia
i tak mu si my być w pra cy o 7.30
ra no! Co to za ży cie?”
– pra cow ni ca w chiń skiej fa bry -
ce pro du ku ją cej tor by z olim -
pij skim lo go

CZYJ TO PRO BLEM?
Roz wią zy wa nie tych pro ble mów
nie mo że spa dać wy łącz nie na ko -
bie ty i męż czyzn pro du ku ją cych
odzież spor to wą i pa miąt ki z Olim -
pia dy. Od po wie dzial ność po no si
ca ła bran ża (wła ści cie le fa bryk,
mar ko wi pro du cen ci odzie ży spor -
to wej i de ta li ści) oraz ruch olim pij -
ski. Ja ko głów na or ga ni za cja 

ko or dy nu ją ca Olim pia dę, Mię -
dzy na ro do wy Ko mi tet Olim pij ski
(MKOl) ma obo wią zek za gwa ran -
to wać, by na ro do we ko mi te ty olim -
pij skie oraz kraj bę dą cy go spo da -
rzem Igrzysk do pil no wa li, aby ich
spon so rzy i li cen cjo no wa ni pro du -
cen ci dzia ła li zgod nie z olim pij ski -
mi ide ała mi.

MKOl nie po dej mu je żad nych
kon kret nych dzia łań zmie rza ją -
cych do roz wią za nia pro ble mu
na ru sza nia pod sta wo wych praw ra -
cow nic/ków w miej scach, gdzie
pro du ko wa ne są fir mo wa ne przez
nie go ar ty ku ły. Za rów no MKOl, jak
i wszyst kie mar ki odzie żo we dys po -
nu ją si łą na ci sku, aby do pro wa dzić
do po zy tyw nych zmian, ale jak do -
tąd z niej nie sko rzy sta ły. Or ga ni -
za cje uczest ni czą ce w kam pa nii
Play Fa ir pró bu ją skło nić MKOl
do dzia ła nia już od 2003 ro ku!
Prze mysł odzie ży spor to wej tak że
mu si do ło żyć więk szych sta rań,
aby za gwa ran to wać re spek to wa nie
praw pra cow nic/ków we wszyst kich

czę ściach swo je go glo bal ne go
łań cu cha do staw.

Waż ną ro lę mo gą tak że ode grać
spor tow cy i dru ży ny spon so ro wa ne
przez fir my pro du ku ją ce odzież
spor to wą. Rów nież zwy kli kon su -
men ci, któ rzy ku pu ją ar ty ku ły spor -
to we, po win ni wy stę po wać prze ciw -
ko ła ma niu praw czło wie ka przy ich
pro duk cji. Pro du cen ci odzie ży spor -
to wej oraz or ga ni za cje, ta kie jak
MKOl, mu szą wie dzieć, że lu dzie
nie bę dą ku po wać ni cze go, co wy -
ko na no w szko dli wych i nie spra wie -
dli wych wa run kach.

Za cznij dzia łać już te raz!
Ode rwij, pod pisz i wy ślij kart kę
pocz to wą do pre ze sa MKOl Ja cqu -
esa Rog ge’a, na wo łu ją cą do pod -
ję cia ak cji prze ciw ko ła ma niu
praw pra cow ni czych. Po przez ten
list wy ra zisz swo je za nie po ko je nie
nie prze strze ga niem mię dzy na ro -
do wych stan dar dów pra cy w fa bry -
kach pro du ku ją cych na li cen cji
olim pij skiej, co stoi w jaw nej
sprzecz no ści z pod sta wo wą spor -
to wą za sa dą fa ir play oraz we -
zwiesz MKOl do pod ję cia na tych -
mia sto wych dzia łań, w tym do za -
an ga żo wa nia się w kon struk tyw ny
dia log z or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi, któ re za ini cjo wa ły kam pa nię
Play Fa ir. 
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CO Z TYM ZRO BIĆ?
Wspie raj po zy tyw ne dzia ła nia: Play Fa ir
2008 ma pro po zy cje kon kret nych kro ków,
ja kie po win ny pod jąć fir my pro du ku ją ce
odzież i obu wie spor to we, Mię dzy na ro do -
wy Ko mi tet Olim pij ski, na ro do we ko mi te ty
olim pij skie oraz rzą dy państw, aby wy wią -
zać się ze swo ich obo wiąz ków w za kre sie
prze strze ga nia stan dar dów pra cy w tym
sek to rze. Po móż skło nić ich do dzia ła nia!
Za cznij od wy sła nia do łą czo nej do tej
ulot ki kart ki pocz to wej do pre ze sa MKO -
lu, Ja cqu esa Rog ge’a. 

Play Fa ir bli sko Cie bie. Ko ali cja Ka rat ofi cjal nie wspie ra kam pa nię Play
Fa ir2008 głów nie w ra mach re ali zo wa ne go w Pol sce pro -
jek tu „Fa ir Play w pro duk cji ar ty ku łów spor to wych”. Je go
ce lem jest po pra wa wa run ków pra cy w sek to rze pro duk -
cji odzie ży i obu wia spor to we go, jak rów nież pro mo wa nie
świa do mych i od po wie dzial nych za cho wań kon su menc -

kich. Wię cej o pro jek cie: www.ko bie ty pra ca.org/fa ir play

Za an ga żuj się już te raz: Ko ali cja Ka rat współ pra cu je z gru pą ak ty wi stek
i ak ty wi stów, któ rzy po dej mu ją dzia ła nia na rzecz po pra wy wa run ków
pra cy oraz zwięk sza nia świa do mo ści kon su menc kiej. Je śli te go ro dza -
ju za gad nie nia nie są Ci obo jęt ne i chcesz za an ga żo wać się w dzia ła -
nie oraz na wią zać kon tak ty z ludź mi o po dob nych za in te re so wa niach
– przy łącz się do nas! Kon takt:  fa irplay@ka rat.org.pl 

CHCESZ SIĘ DO WIE DZIEĆ WIĘ CEJ?

Wydawnictwo jest współfinansowane przez Komisję Europejską. Treści w nim
przedstawione nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. 

Po znaj fak ty: Play Fa ir 2008 przy go to -
wa ła wy czer pu ją ce in for ma cje o prze -
my śle odzie ży spor to wej, li stę naj waż -
niej szych pro ble mów do roz wią za nia
oraz szcze gó ło we za le ce nia do ty czą ce
te go, co na le ży zro bić, aby osią gnąć
trwa łe, po zy tyw ne zmia ny. 

Zaj rzyj na stro nę
www.play fa ir2008.org lub
www.ko bie ty pra ca.org/fa ir play 

W 2007 roku pracownicy produkujący
czapki dla Nike w fabryce dostawcy
w Dominikanie zarabiali 1,61 PLN
na godzinę, a w Bangladeszu 0,61

PLN na godzinę. W żadnym razie nie
jest to godziwa płaca! Tymczasem

firma Nike ogłosiła swoje dochody:
prawie 3,7 mld PLN.

Plecak z logo Olimpiady
Pekin 2008 – wyprodukowany
przez Yue Wing Light Products 
– można kupić za około 240

juanów (79 PLN); podstawowa
płaca pracowników

wykonujących te plecaki to
około 8,48 PLN dziennie.

Bilet na ceremonię
otwarcia Olimpiady

w Pekinie 2008
kosztuje 5000 juanów
(1682 PLN). Robotnik

produkujący buty
w Chinach musiałby
pracować ponad 4
miesiące, żeby tyle

zarobić.
Adidas, gigant w produkcji

obuwia sportowego, zapłacił
podobno 171 mln PLN

za sponsorowanie Olimpiady
w Pekinie 2008, a ostatnio

wyłożył ponad dwa razy wyższą
kwotę (517,5 mln PLN), aby
zostać sponsorem Olimpiady

w Londynie w 2012 roku.
Podczas gdy w 2006 roku
Adidas odnotował zyski

w wysokośc 1,735 mld PLN,
pracownicy produkujący
sportowe buty tej marki

w fabryce Yu Yuen w Chinach
zarabiają tylko 301 – 398 PLN

miesięcznie.
PlayFair2008 organizują: cz
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