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Od Re dak cji:
To już trze ci nu mer biu le ty nu pro jek tu: „Fa ir Play w pro duk cji ar -
ty ku łów spor to wych”. 

Rok 2008 to nie tyl ko Olim pia da w Pe ki nie ale rów nież mi strzo -
stwa Eu ro py w pił ce noż nej czy li Eu ro 2008 któ re od bę dą się w Au -
strii i Szwaj ca rii. Są one oka zją do du żych zy sków wie lu firm spor -
to wych a tak że do dzia łań kam pa nii Play Fa ir2008. O tym wy da -
rze niu pi sze my w ar ty ku le: „Czy sty zysk?”.

Tym ra zem mo że my też za pre zen to wać Wam wy da ny już ra port:
„Fa ir Play – za wsze w mo dzie. Świa do ma kon sump cja a wa run -
ki pra cy ko biet przy pro duk cji odzie ży spor to wej”. Pol skie szwacz -
ki opo wia da ją w nim o tym, jak szy ją spor to we ubra nia, pro du cen -
ci mó wią o swo jej dzia łal no ści wo bec azja tyc kiej kon ku ren cji, a kon -
su men ci o tym, ja kie spor to we ciu chy ku pu ją, a ja kie ku po wać by
chcie li. Te gło sy ze sta wio ne z opi nia mi eks per tów, ana li za mi, i do -
stęp ny mi da ny mi o pro duk cji i ryn ku odzie ży spor to wej da ją nam
ob raz te go sek to ra w kon tek ście za gad nień praw pra cow ni czych
i świa do me go ku po wa nia. Je śli chce cie do wie dzieć się wię cej zaj -
rzyj cie do ar ty ku łu: „Fa ir Play – za wsze w mo dzie”.

W tym nu me rze pi sze my rów nież o naj now szych dzia ła niach kam -
pa nii Play Fa ir2008, a zwłasz cza o ak cji Catch the Fla me! Czy li al -
ter na tyw nej szta fe cie ognia olim pij skie go na rzecz prze strze ga -
nia praw pra cow ni czych. Mo że wziąć w niej udział każ da za in te -
re so wa na oso ba w bar dzo pro sty spo sób. O tym jak i kie dy or ga -
ni zo wa na jest ak cja mo że cie do wie dzieć się z ar ty ku łu: „Catch the
fla me!”.

Na ko niec jak zwy kle, ma my dla Was ko lej ną por cję od po wie dzi
na „Czę sto Za da wa ne Py ta nia”, któ re tym ra zem do ty czą wa run -
ków pra cy i praw pra cow ni czych przy pro duk cji ar ty ku łów spor -
to wych i ga dże tów w związ ku z Olim pia dą. Na tym kto, dla cze go
i jak po wi nien przy jąć od po wie dzial ność za prze strze ga nie stan -
dar dów pra cy w tej sy tu acji.

Za chę ca my Was rów nież do od wie dza nia na szej stro ny in ter ne -
to wej: www.ko bie ty pra ca.org/fa ir play, gdzie znaj dzie cie wszyst -
kie pu bli ka cje jak rów nież naj now sze in for ma cje zwią za ne z pro -
jek tem i dzia łal no ścią kam pa nii Play Fa ir2008.

Jo an na Sza buń ko i Mag da Po cheć

Pro jek tu jest współ fi nan so wa ny przez Ko mi sję Eu ro -

pej ską. Ko mi sja Eu ro pej ska nie od po wia da jed nak

za tre ści prze ka zy wa ne w tej pu bli ka cji.
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Zbli ża ją się wy cze ki wa ne przez
ki bi ców pił ki noż nej mi strzo stwa
Eu ro 2008. Jest to bar dzo me -
dial ne wy da rze nie, któ re przy cią -
gnie na sta dio ny w Au strii
i Szwaj ca rii oraz przed te le wi zo -
ry rze szę ki bi ców. Sta no wi więc
nie po wta rzal ną oka zję mar ke tin -
go wą dla to po wych pro du cen tów
ar ty ku łów spor to wych. 

W ze szłym ro ku Adi das od no to -
wał za wrot ne zy ski rzę du 500 mi -
lio nów Eu ro. Za ro bił rów nież
kro cie na Mun dia lu 2006 – sprze -
daż ofi cjal nych pi łek mi strzostw
się gnę ła 15 mi lio nów, a 3 mi lio -
ny fa nów za opa trzy ło się w oko -
licz no ścio we ko szul ki. Rok 2008
za po wia da się jesz cze bar dziej
po myśl nie, gdyż oka zję do po -
mna ża nia for tu ny stwa rza nie
tyl ko Eu ro 2008, lecz rów nież
olim pia da w Pe ki nie. 

Mak sy ma li za cja zy sków firm
spor to wych od by wa się czę sto
kosz tem za trud nio nych w sek to -
rze pro duk cji odzie ży i obu wia
spor to we go pra cow nic i pra cow -
ni ków – głów nie w Azji, Afry ce,
Eu ro pie Wschod niej czy Ame ry -
ce Ła ciń skiej. War to zwró cić uwa -
gę, że Adi das pro du ku je rów nież
w Pol sce, w trzech fa bry kach
w Ku ni cach, Ło dzi i Szcze ci nie. 

W cza sie, gdy kor po ra cje po chło -
nię te są ak cja mi re kla mo wy mi
w go rącz ce przed Eu ro 2008,
w ha lach pro duk cyj nych w tra gicz -
nych wa run kach, pra cow ni ce
i pra cow ni cy re ali zu ją ich zle ce nia
pra cu jąc po nad nor mę za gło do -

we pen sje. Fir my spor to we wy da -
ją kro cie na spon so ro wa nie dru -
żyn pił kar skich i po szcze gól nych
za wod ni ków, pod czas gdy oso by
za trud nio ne w łań cu chu do staw -
ców le d wo wią żą ko niec z koń cem.
Kon trakt re kla mo wy z naj więk szą
gwiaz dą fran cu skiej pił ki noż nej –
Zi ne di ne Zi da ne – kosz tu je Adi da -
sa 1,5 mi lio na Eu ro rocz nie, na to -
miast pra cow ni cy pro du ku ją cy
pro mo wa ne przez nie go bu ty i in -
ne ga dże ty spor to we za ra bia ją
śred nio nie ca łe 4 Eu ro dzien nie.
Pod sta wo we pra wa pra cow ni cze
tych osób są czę sto ła ma ne,
a brak wol no ści zrze sza nia się
w związ kach za wo do wych unie -
moż li wia ich sku tecz ną ochro nę.
Na le ży tak że pod kre ślić, że 80%
za trud nio nych w świa to wym prze -
my śle odzie żo wym to ko bie ty.

W tej sy tu acji ko niecz ne jest na -
kło nie nie pro du cen tów spor to -
wych, do za gwa ran to wa nia prze -
strze ga nia praw praw pra cow ni -
czych w ca łym łań cu chu ich do -
staw ców. 

Oprócz za an ga żo wa nych kon su -
men tów i kon su men tek do ma ga -
ją cych się prze strze ga nia stan -
dar dów pra cy przy pro duk cji ku -
po wa nych przez nie ar ty ku łów,
do gry po win ny wkro czyć np.
dru ży ny pił kar skie, któ re mo gą
od gry wać szcze gól ną ro lę w pro -
mo cji spra wie dli wych wa run ków
pra cy, w fa bry kach pro du ku ją cych
ich spor to we stro je. Gwiaz dy
spor tu mo gły by re al nie przy czy -
nić się do po pra wy wa run ków
pra cy mi lio nów osób za trud nio -

nych w sek to rze pro duk cji ar ty -
ku łów spor to wych. To wła śnie
spor tow cy ma ją wy jąt ko we moż -
li wo ści wy wie ra nia pre sji na nie -
etycz nych pro du cen tów, dzię ki
ich uprzy wi le jo wa nej po zy cji
w ne go cja cjach z mar ka mi spor -
to wy mi, któ rym bar dzo za le ży
na współ pra cy z gwiaz da mi. 

Tym cza sem nie wie lu spor tow -
ców jest ad wo ka ta mi praw pra -
cow ni czych w fa bry kach odzie ży,
a na wet po dej mo wa ne są wprost
prze ciw ne dzia ła nia. Ostat nio
Bry tyj ski Ko mi tet Olim pij ski pod -
jął pró bę za ka za nia spor tow com
z Wysp wy po wia da nia się na kon -
tro wer syj ne te ma ty zwią za ne
z ła ma niem praw czło wie ka
w cza sie igrzysk w Pe ki nie.

Do po zy tyw nych ini cja tyw moż na
na to miast za li czyć umo wę za -
war tą przez or ga ni za to rów te -
go rocz nych pił kar skich mi -
strzostw (Au stria, Szwaj ca ria)
i UEFA w któ rej de kla ru ją, że Eu -
ro 2008 zo sta nie zor ga ni zo wa ne
zgod nie z ideą zrów no wa żo ne go
roz wo ju. Wy ra zi li rów nież na dzie -
ję, iż ten do ku ment wy zna czy no -
we eko no micz ne, eko lo gicz ne
i spo łecz no -kul tu ro we stan dar dy
dla przy szłych roz gry wek pił kar -
skich. Umo wa, na któ rą skła da
się 12 głów nych prio ry te tów,
w tym: pro mo wa nie go spo dar ki
i spra wie dli we go han dlu oraz wy -
so kie stan dar dy śro do wi sko we
nie za kła da żad nych dzia łań ma -
ją cych na ce lu dys cy pli no wa nie
nie etycz nych pro du cen tów obu wia
i odzie ży spor to wej. �
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UEFA EURO 2008 

Czysty zysk? 
Wielkie wydarzenia sportowe, w tym tegoroczne
mistrzostwa Europy w piłce nożnej, przynoszą 
zawrotne zyski markowym producentom, 
takim jak Adidas czy Puma. Nierzadko jednak 
okazuje się że zysk i wyzysk idą ze sobą w parze. 
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„Fa ir Play  - za wsze w mo dzie.
Świa do ma kon sump cja a wa run -
ki pra cy ko biet przy pro duk cji
odzie ży spor to wej” to ty tuł ra por -
tu wy da ne go przez Ko ali cją KA -
RAT. Zaj mu je się on pro duk cją
odzie ży spor to wej w Pol sce, ogól -
ną sy tu acją prze my słu, jak i prze -
strze ga niem pod sta wo wych stan -
dar dów pra cy w fa bry kach, w któ -
rych po wsta ją spor to we ubra nia.
Ra port opi su je rów nież po sta wy,
mo ty wa cje, wie dzę i świa do mość
kon su men tów ku pu ją cych odzież
spor to wą. 

Ra port „Fa ir Play – za wsze w mo -
dzie” po wstał w opar ciu o ana li -

zę do stęp nych da nych i pu bli ka -
cji, jak rów nież wy wia dów prze -
pro wa dzo nych przez KA RAT
z pro du cen ta mi, pra cow ni ca mi
za trud nio ny mi w pol skich fa bry -
kach pro du ku ją cych odzież spor -
to wą, kon su men ta mi ku pu ją cy mi
spor to we ubra nia, a tak że związ -
kow ca mi i spe cja li sta mi od ryn -
ku odzie ży spor to wej. Swo je ba -
da nia KA RAT prze pro wa dzał
w Pol sce, pa mię ta jąc jed nak
o kon tek ście mię dzy na ro do wym,
zwłasz cza pro ble ma ty ce glo ba li -
za cji (prze no sze nie pro duk cji
do kra jów azja tyc kich), kwe stii
roz wo jo wych (stan dar dy pra cy
w kra jach roz wi ja ją cych się), Spo -
łecz nej Od po wie dzial no ści Biz ne -
su (efek tyw ność jej wdra ża nia
w pro duk cji ar ty ku łów spor to -
wych), czy świa -
do mej kon sump -
cji (jej roz wój
w Pol sce).
Szcze gól nie in -
te re su ją cy był
dla nas wpływ
tych wszyst kich
zja wisk na wa -
run ki pra cy przy
pro duk cji odzie ży
spor to wej, gdzie
za trud nia ne są
głów nie ko bie ty. 

Ra port po wstał
w ra mach pro -
jek tu „Fa ir Play
w pro duk cji ar ty -
ku łów spor to -
wych” współ re -

ali zo wa ne go przez Ko ali cję KA -
RAT. Wy ni ki ba dań opu bli ko wa -
ne w Ra por cie są mię dzy in ny mi
pod sta wą do dal szych dzia łań
KA RA Tu w ra mach te go pro jek -
tu, a tak że sze rzej – w mię dzy na -
ro do wych dzia ła niach Cle an Clo -
thes Cam pa ign i olim pij skiej
kam pa nii Play Fa ir2008. 

Ra port i wię cej in for ma cji o pro -
jek cie znaj dzie cie na stro nie in -
ter ne to wej: 
www.ko bie ty pra ca.org/fa ir play

Ra port jest do stęp ny w for mie
dru ko wa nej i ist nie je moż li wość
za mó wie nia prze sył ki. Wię cej
in for ma cji i przyj mo wa nie za -
mó wień pod ad re sem 
fa ir play@ka rat.org.pl. �

Raport: Świadoma konsumpcja a warunki pracy kobiet przy produkcji odzieży sportowej.

Fair Play- zawsze w modzie 
W najnowszym raporcie KARATu polskie szwaczki opowiadają o tym, jak szyją sportowe
ubrania, producenci mówią o swojej działalności wobec azjatyckiej konkurencji,
a konsumenci o tym, jakie sportowe ciuchy kupują, a jakie kupować by chcieli. Te głosy
zestawione z opiniami ekspertów, analizami, i dostępnymi danymi o produkcji i rynku
odzieży sportowej dają nam obraz tego sektora w kontekście zagadnień praw
pracowniczych i świadomego kupowania. 

s t r o n a  4 F a i r  P l a y  0 2 / 2 0 0 8



Na wią zu ją ca do kul tu ry sta ro żyt -
nej Gre cji, szta fe ta olim pij ska
ma sym bo li zo wać wznio słe ide -
ały ru chu olim pij skie go: pro mo -
wa nie po ko ju na świe cie, po -
sza no wa nie dla uni wer sal nych
war to ści etycz nych i re spek to wa -
nie god no ści czło wie ka. 

Te szczyt ne idee nie za wsze znaj -
du ją jed nak od zwier cie dle nie
w dzia ła niach Mię dzy na ro do we -
go Ko mi te tu Olim pij skie go
(MKOl). W Chiń skiej Re pu bli ce
Lu do wej pra wa czło wie ka ła ma -
ne są na gmin nie, w związ ku
z czym przy zna nie Chi nom pra -
wa do or ga ni za cji let niej olim pia -
dy bu dzi licz ne kon tro wer sje.
Ko ali cja or ga ni za cji po za rzą do -
wych zjed no czo na w kam pa nii
Play Fa ir 20081 ujaw ni ła tra gicz -
ne wa run ki w ja kich ma miej sce
pro duk cja ar ty ku łów spor to wych
na li cen cji olim pij skiej. Po mi mo
licz nych ape lów ze stro ny or ga -
ni za cji po za rzą do wych, MKOl nie
po dej mu je ak tyw ne go prze ciw -
dzia ła nia nie ludz kim wa run kom
pra cy w ja kich pro du ko wa ne są
ga dże ty z lo giem olim pia dy2. 

W ra mach kam pa nii Play Fa ir
2008 or ga ni za cje po za rzą do we
we współ pra cy ze związ ka mi za -
wo do wy mi za pla no wa ły al ter na -
tyw ną w sto sun ku do ofi cjal nej,
szta fe tę zni cza olim pij skie go pod
ha słem Catch the fla me! 3

Catch the fla me! to jed na z ini cja -
tyw re ali zo wa nych w ra mach
kam pa nii Play Fa ir 2008, któ rej
ce lem jest zwró ce nie uwa gi

na ła ma nie praw pra cow ni czych
w Chi nach. 

Ofi cjal na szta fe ta olim pij ska roz -

po czy na się 24 mar ca w Ate nach
i po trwa 130 dni. W tym cza sie pło -
mień prze bę dzie 137 ty się cy ki lo -
me trów. Na je go tra sie z po wo dów
po li tycz nych nie znaj dą się ani
Taj wan ani Ty bet. 

W tym sa mym dniu roz pocz nie
się po dróż al ter na tyw nej, rów nie
pło mien nej wia do mo ści w ra -
mach ini cja ty wy Catch the fla me!
Za po śred nic twem róż nych form
ko mu ni ka cji ta kich jak Blu eto oth,
smsy czy in ter net, wy ra zi my oby -
wa tel ski sprze ciw wo bec prak ty -
ki ła ma nia praw czło wie ka w Chi -
nach. In for ma cja zo sta nie wy -
sła na z Ho lan dii i na za sa dzie fa -
li roz prze strze ni się jed no cze śnie
w dwóch kie run kach – na wschód
i za chód, obie gnie ca ły glob, by

osta tecz nie do trzeć do Pe ki nu 1
ma ja – w Mię dzy na ro do wy Dzień
Pra cy. Tra sę wia do mo ści i jej po -
stę py bę dzie moż na śle dzić
na spe cjal nie w tym ce lu stwo rzo -
nej stro nie in ter ne to wej
www.catch the fla me.org. Waż ne,
by w Catch the fla me! za an ga żo -
wa ło się jak naj wię cej osób, a mo -
że zro bić to każ dy, ko mu pra wa
czło wie ka nie są obo jęt ne. Wy -
star czy tyl ko wy słać przy go to wa -
ną wia do mość ‘Catch the fla -
me!” po przez SMSa, e -ma il lub
wia do mość Blu eto oth. Je śli nie
do sta niesz jej od ni ko go, mo -
żesz ścią gnąć ze stro ny in ter ne -

to wej ak cji. Każ da oso ba prze sy -
ła ją da lej do jak naj więk szej
licz by od bior ców. By tra sa al ter -
na tyw nej szta fe ty by ła wi docz na
na in ter ne to wej ma pie, każ da
z osób bio rą cych udział w ak cji
po win na za re je stro wać się
na stro nie in ter ne to wej 
www.catchtheflame.org. 

Weź udział w tej wy jąt ko wej ak -
cji na wiel ką ska lę i po każ swo -
ją so li dar ność z wy zy ski wa ny mi
pra cow ni ka mi w Chi nach! Prze -
każ da lej tę wia do mość! Pocz ta
pan to flo wa za dzia ła tyl ko wte dy
gdy ża den z jej łań cu chów nie zo -
sta nie ze rwa ny! A za le ży to wy -
łącz nie od Cie bie! 

Wię cej o Catch the Fla me:
www.catch the fla me.org �
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Wariacja na temat Sztafety Olimpijskiej

Catch the Flame! 
Igrzyska Olimpijskie 2008 w Pekinie to niepowtarzalna
okazja, aby zwrócić uwagę na problem łamania praw
pracownic i pracowników w Chinach. Zapraszamy
do udziału w alternatywnej sztafecie olimpijskiej
wszystkich tych, dla których prawa człowieka znaczą
więcej niż puste słowa!

1. Play  Fa ir 2008 jest mię -
dzy na ro do wą kam pa nią
pro wa dzo ną przy oka zji
igrzysk olim pij skich wzy -
wa ją cą do prze strze ga nia
war to ści olim pij skich,
zwłasz cza za sa dy fa ir play,
przede wsyst kim w pro -
duk cji ar ty ku łów spor to -
wych. Wię cej in for ma cji:
www.play fa ir2008.org 

2. O tym ja kie dzia ła nia po -
wi nien pod jąć MKOl moż na
prze czy tać w czę ści Wie -
dzieć Wię cej 

3. (ang.) Z (a) łap pło mień! 



Dla cze go MKOl po wi nien od -
gry wać szcze gól ną ro lę w dzia -
ła niach na rzecz po pra wy wa -
run ków pra cy w pro duk cji ar ty -
ku łów spor to wych?

Ko deks Etycz ny MKOl wy raź nie
wska zu je, że „sta nie na stra ży
god no ści czło wie ka jest pod sta -
wo wym wy mo giem olim pi zmu”.
Ar ty kuł 6. Ko dek su mó wi o tym,
że „Or ga ni za cje olim pij skie nie
mo gą współ pra co wać z fir ma mi
lub oso ba mi, któ rych dzia łal -
ność jest nie zgod na z za sa da mi
przed sta wio ny mi w Kar cie Olim -
pij skie”. MKOl pod pi su je wy so ko -
-bu dże to we kon trak ty spon sor -
skie i udzie la li cen cji na pro duk -
cję ar ty ku łów spor to wych oraz
ma sko tek z ofi cjal nym lo giem
olim pia dy. Wie le firm ofi cjal nie
współ pra cu ją cych z MKOl’em
wzbu dza po waż ne za strze że nia

pod wzglę dem prze strze ga nia
praw pra cow ni czych w ca łym
łań cu chu do staw ców. MKOl ma
obo wią zek wy ma gać od swo ich
part ne rów prze strze ga nia za -
sad etycz nych olim pi zmu. Igno -
ran cja MKOl w tym za kre sie na -
ra ża na szwank do bre imię ru chu
olim pij skie go. 

Ja kie dzia ła nia po wi nien pod jąć
MKOl, aby za gwa ran to wać prze -
strze ga nie praw pra cow ni czych
w świa to wym sek to rze pro duk -
cji odzie ży i obu wia spor to we go? 

Zgod nie z za ło że nia mi mię dzy na -
ro do wej kam pa nii Play Fa ir 2008,
MKOl po wi nien: 

• Wpro wa dzić za sa dę, zgod nie
z któ rą Igrzy ska Olim pij skie mo -
gą od by wać się wy łącz nie w tych
kra jach, któ re ra ty fi ko wa ły,
wdra ża ją stan dar dy wy zna czo ne

przez kon wen cje Mię dzy na ro -
do wej Or ga ni za cji Pra cy (MOP)
i prze strze ga ją ich.

• Do ma gać się, aby w umo wach
li cen cyj nych na pro duk cję ar ty -
ku łów spor to wych na po trze by
Olim pia dy zna lazł się za pis o ko -
niecz no ści za pew nia nia ta kich
wa run ków pra cy, któ re zgod ne są
z mię dzy na ro do wy mi stan dar -
da mi pra cy; 

• Prze zna czyć środ ki na prze pro -
wa dze nie kon tro li wa run ków
pra cy w ca łym łań cu chu do staw -
ców MKO lu oraz na ro do wych ko -
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czy wiesz 
juz wszystko
o olimpiadzie?

Wiedzieć więcej 

Często zadawane 
pytania 

Ulotka olimpijska 

Czy wiesz już wszystko 
o olimpiadzie?  

Ko ali cja KA RAT wy da ła wła śnie ulot kę, w któ rej
moż na zna leźć od po wie dzi na pod sta wo we py ta -
nia zwią za ne z kam pa nią Play Fa ir 2008 a tak że kil -
ka waż nych fak tów na te mat olim pia dy w Pe ki nie.
Do ulot ki do łą czo na jest pocz tów ka za adre so wa -
na do pre zy den ta MKOl’u z ape lem na wo łu ją cym
do wzię cia od po wie dzial no ści za po waż ne na ru sze -
nia praw pra cow ni czych ma ją ce miej sce w fa bry -
kach pro du ku ją cych ar ty ku ły spor to we na li cen -
cji olim pij skiej. Za pra sza my do włą cze nia się
w kam pa nię! Prze sła nie pocz tów ki to pro sta i sku -
tecz na for ma sprze ci wu wo bec ła ma nia praw
czło wie ka w Chi nach!

Je śli masz ja kieś py ta nia skon tak tuj się z na mi: 
fa ir play@ka rat.org.pl �



mi te tów olim pij skich, jak rów nież
wpro wa dzić me cha ni zmy praw -
ne ma ją ce na ce lu wy eli mi no wa -
nie zwią za nych z tym nad użyć
i wy zy sku, włą cza jąc za pew nie -
nie moż li wo ści zło że nia uza sad -
nio nej skar gi;

• Za an ga żo wać się ak tyw nie
w dzia ła nia na rzecz zwal cza nia
nad użyć i wy zy sku po wszech nie
wy stę pu ją cych w sek to rze pro -
duk cji odzie ży i obu wia spor to we -
go na ca łym świe cie;

• Włą czyć za sa dę prze strze ga nia
praw pra cow ni czych do Kar ty
Olim pij skiej oraz Ko dek su Etycz -
ne go MKO lu; 

• Sys te ma tycz nie wspie rać dzia -
ła nia na rzecz prze strze ga nia
praw pra cow ni czych w sek to rze
pro duk cji odzie ży i obu wia spor -
to we go. 

Czy rzą dy państw na ro do wych
po win ny być włą czo ne w dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu za gwa ran to -
wa nie prze strze ga nia praw pra -
cow ni czych w świa to wej pro -
duk cji odzie ży i obu wia spor to -
we go? 

Zde cy do wa nie tak. W głę bo kim
prze ko na niu Kam pa nii Play Fa -
ir 2008, rzą dy państw na ro do -
wych po win ny:

• Za pew nić pra cow ni kom moż -
li wo ści re ali zo wa nia ich pra wa
do two rze nia i przy na le że nia
do nie za leż nych związ ków za wo -
do wych oraz na tych miast ra ty fi -

ko wać i w peł ni wdro żyć od po -
wied nie Kon wen cje Mię dzy na -
ro do wej Or ga ni za cji Pra cy (MOP) 

• Za pro jek to wać i wdra żać po li -
ty kę pro mo wa nia za cho wań spo -
łecz nie od po wie dzial nych w mię -
dzy na ro do wej dzia łal no ści go -
spo dar czej, łącz nie z pro pa go wa -
niem Trój stron nej De kla ra cji Za -
sad Do ty czą cych Przed się biorstw
Wie lo na ro do wych i Po li ty ki Spo -
łecz nej MOP (http://www. oit.
org/pu blic/en glish/em ploy -
ment/mul ti/do wn lo ad/po lish.
pdf) oraz Wy tycz nych OECD dla
Przed się biorstw Mię dzy na ro do -
wych (http://www. oecd. org/da -
ta oecd/61/41/38111315. pdf) 

• Pro mo wać za sa dę prze strze -
ga nia praw pra cow ni czych
w trak ta tach mię dzy na ro do wych
i bi la te ral nych, umo wach han dlo -
wych, a tak że po przez współ pra -
cę z mię dzy na ro do wy mi or ga ni -
za cja mi ta ki mi jak MOP czy in ny -
mi ade kwat ny mi agen cja mi Or -
ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo -
nych (ONZ) i mię dzy rzą do wy mi
or ga ni za cja mi 

• Wspie rać MOP ja ko pod miot
wy zna cza ją cy stan dar dy pra cy

• Przy jąć ta ką po li ty kę za mó -
wień, któ ra gwa ran tu je prze -
strze ga nie praw pra cow ni czych

Chi ny są go spo da rzem Olim -
pia dy 2008. Czy w związ ku z tym
rząd chiń ski po wi nien pod jąć
ja kieś dzia ła nia na rzecz po -
pra wy wa run ków pra cy przy
pro duk cji pa nu ją cych w tym
kra ju?

Bez wąt pie nia tak. Chi ny sta no -
wią bo wiem przy kład pań stwa
w któ rym eg ze kwo wa nie praw
pra cow ni czych na po ty ka na trud -
no ści. Z te go po wo du, kam pa nia
Play Fa ir 2008 na wo łu je rząd
chiń ski nie tyl ko do za sto so wa -
nia się do re ko men da cji ogól -
nych dla rzą dów państw na ro do -
wych lecz rów nież do pod ję cia
spe cy ficz nych dzia łań, a mia -
no wi cie: 

• Do trzy ma nia obiet ni cy do ty -
czą cej po pra wy w za kre sie prze -
strze ga nia praw czło wie ka
w Chi nach w ra mach or ga ni za cji
Olim pia dy4; 

• Zmak sy ma li zo wa nia zy sków
spo łe czeń stwa Chiń skie go
z Olim pia dy 

• Ra ty fi ko wa nia i peł ne go wdro -
że nia Kon wen cji MOP 87 i 98 

• Zwal cze nia prak ty ki ła ma nia
praw pra cow ni czych, ta kich jak
sto so wa nie dys kry mi na cji czy
nad użyć, bez praw nych zwol nień
oraz aresz to wań obroń ców praw
czło wie ka 

• Wdra ża nia no wych oraz mo ni -
to ro wa nia ist nie ją cych re gu la cji,
prze strze ga nia pra wa pra cy, jak
rów nież roz wi ja nia pra wa w tym
za kre sie 

• Za gwa ran to wa nia pra cow ni -
kom umo wy o pra cę, go dzi we go
wy na gro dze nia, a tak że pod sta -
wo wą ochro nę i prze ciw sta wia -
nie się bez kar no ści pro du cen tów,
któ rzy re gu lar nie ła mią te pod -
sta wo we pra wa 

• Za an ga żo wa nia się w sys te ma -
tycz ną po pra wę sy tu acji pod
wzglę dem stan dar dów zdro wot -
nych i bez pie czeń stwa w miej scu
pra cy

• Zwal cze nia sze ro ko roz po -
wszech nio nych prak tyk dys kry -
mi nu ją cych mi gran tów na ryn ku
pra cy 
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4 W ma ju 2001 ro ku, bur -

mistrz Pe ki nu Liu Qi za -

pew nił, że zor ga ni zo wa nie

Igrzysk Olim pij skich przy -

czy ni się do roz wo ju Chin

za rów no pod wzglę dem

spo łecz nym jak i eko no -

micz nym. Pe kin zro bi krok

na przód i znaj dzie to prze -

ło że nie w sy tu acji prze -

strze ga nia praw czło wie -

ka; Fran cu ska Agen cja Pra -

so wa, 14 Li piec 2001 



• Znie sie nia re edu ka cji po przez
pra cę 

• Uwol nie nia wszyst kich aresz -
to wa nych dzia ła czy na rzecz
praw pra cow ni czych 

W ja ki spo sób mar ko wi pro du -
cen ci mo gą przy czy nić się do po -
pra wy wa run ków pra cy w świa -
to wym sek to rze pro duk cji odzie -
ży i obu wia spor to we go?

Zgod nie z za ło że nia mi Kam pa nii
Play Fa ir 2008, mar ko we fir my
spor to we oraz wszy scy przed się -
bior cy pra gną cy czer pać z zy ski
z Olim pia dy po win ni:

• Przy jąć re gu la cje zgod nie
z któ ry mi do staw cy i pod wy ko -
naw cy są zo bli go wa ni do prze -
strze ga nia mię dzy na ro do wych
stan dar dów pra cy 

• Uwzględ nić w stra te gii fir my
prak ty kę bra nia pod uwa gę
ewen tu al nych ne ga tyw nych kon -

se kwen cji, ja kie re la cje han dlo -
we fir my mo gą mieć na sy tu ację
na ryn ku pra cy oraz wa run ki
pra cy pa nu ją ce w ca łym łań cu -
chu do staw ców

• Pod nieść wła sne stan dar dy
i ocze ki wa nia wzglę dem in nych
firm z da ne go sek to ra pro duk cji
w za kre sie za pew nia n ia go -
dzi wych wa run ków pra cy swo im
pra cow ni kom

• Pod jąć na tych mia sto we dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu umoż li wie nia
pra cow ni kom w ca łym łań cu -
chu do staw ców re ali zo wa nia ich
praw, w szcze gól no ści pra wa
do two rze nia i przy na le że nia
do związ ków za wo do wych 

• Pod trzy my wać pro duk cję w fa -
bry kach w któ rych po wo ła ne zo -
sta ły do ży cia związ ki za wo do we,
a w sy tu acji roz sze rza nia pro duk -
cji wy bie rać miej sca w któ rych
nie tyl ko pra wo prze wi du je moż -

li wość po wo ły wa nia związ ków
za wo do wym lecz rów nież funk -
cjo nu ją one w prak ty ce

• Pod jąć kon kret ne dzia ła nia
na rzecz za pew nie nia pra cow ni -
kom pro duk cji pła cy, z któ rej
bę dą się w sta nie utrzy mać
(upew nia nie się, że do staw cy nie
sto su ją nie go dzi wej prak ty ki za -
trzy my wa nia de po zy tów i wy -
pła ca ją pen sję na czas)

• Do star czać opi nii pu blicz nej
in for ma cji na te mat te go, w ja -
kich wa run kach zo sta ły wy pro du -
ko wa ne sprze da wa ne przez da -
ną fir mę ar ty ku ły, jak rów nież za -
gwa ran to wać peł ną przej rzy -
stość w za kre sie wszel kich
przed się wzięć han dlo wych któ -
re mo gą wpły wać na pa nu ją ce
wa run ki pra cy 

• Ujaw nić da ne wszyst kich swo ich
do staw ców, łącz nie z na zwa mi
fa bryk i miej scem pro duk cji . �
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