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1. Co dobrého a zlého přináší průmysl …
(pracovní list k 1. kapitole: Vznik světového hospodářství)

„Co dobrého a zlého přináší průmysl? To můžeme jasně vidět v Manchestru. Hlavní bohatství
okresu vytváří milióny vřeten místního průmyslu na zpracování bavlny. Takové bohatství! Avšak
nikde jinde v Anglii jsem doposud neviděl tak bledé, nemocné, bídou a neštěstím ztrápené tváře
jako ty zdejší, které se šklebí z nízkých zakouřených domů anebo se povalují v úzkých zaprášených
uličkách chudších čtvrtí. Samozřejmě se jedná jen o tu viditelnou část obyvatelstva, nicméně ta
představuje ¾ celku.“ Tak píše v roce 1861 německý vynálezce a spisovatel Max Eyth, rodák z
Ulmu.

V roce 1843 stojí na břehu řeky Irk mladý Friedrich Engels a vidí, jak později také napíše, „peklo
na zemi“, které popisuje ve svém trefně zlém pamfletu o „Stavu dělnické třídy v Anglii“: „Na
dvorech, do kterých sestoupíte za řekou Irk“, objevuje syn továrníka z Elberfeld „ty nutně
nejodpornější byty, které jsem kdy spatřil.“ Nahnuté, dech beroucí úzké kůlničky bez dveří, bez
vody, bez kanalizace. V úzkých uličkách, jen na dvě ramena široká, všude vidí „stojaté kaluže
shnilé moči a exkrementů“, a v tom všem dělníci coby „odlidštěná, degradovaná, intelektuálně a
morálně až k bestialitě ponížená, tělesně churavějící rasa.“ A dole je „Irk, ta úzká, černočerná,
smrdutá řeka plná nepořádku a odpadů.“

Převzato z Mönninghoff, Wolfgang (2006): King Cotton, str. 24.

2. Stav proletariátu …
(pracovní list k 2. kapitole: Důsledky vzniku textilního průmyslu)

Stav proletariátu se neustále zhoršuje. Na miniaturních prostorách a v nejhorších hygienických
podmínkách žijí dělníci v nejchudších čtvrtí neustále se rozrůstajících měst. Rozšiřují se nemoci,
lidé trpí hladem, a k tomu, aby se mohla uživit celá rodina, musí pracovat také děti.
„A to, co platí o Londýně, platí také o dalších městech jako Manchester, Birmingham a Leeds, a
vůbec o všech velkých městech. Všude vládne lhostejné barbarství, egoistická tvrdost na jedné
straně a bezejmenné utrpení na straně druhé. Všude panuje sociální války 1, dům každého je ve
stavu obležení, na každém kroku se setkáváme se vzájemným pleněním pod ochranným štítem
zákona, a to s takovou nestydatostí a otevřeností, že člověk zalekne před konsekvencemi stavu naší
společnosti, tak, jak zde neskrytě vyvstávají. Není se už čemu divit, snad jen tomu, že tento celý
zběsilý shon ještě dokáže držet pohromadě.
Jelikož zbraní, s níž se v této sociální válce bojuje, je kapitál, tj. přímé či nepřímé vlastnictví
potravin a výrobních prostředků, je zcela jasné, že všechny nevýhody takového stavu padnou na
člověka chudého, o kterého se nikdo nestará, a který je vydán napospas víru toho zmatku. Poštěstíli se mu dostat práci, tzn. skloní-li se k němu milosrdně buržoazie, aby se na základě jeho práce
obohatila, čeká na něho plat, který sotva postačí, aby udržel pohromadě tělo a duši. Nedostane-li
práci, zbývá mu jenom krást, tedy pokud se nebojí policie. Nebo bude umírat hlady a policie se o
něho beztak také postará, aby ho nechala někde stranou v tichosti zemřít bez toho, aby se tato
skutečnost dotkla jemnocitu buržoazie.“
Převzato z Engels, Friedrich: Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845)2

Tato situace naprostého ponížení, bezpráví a denního boje o přežití byl pro Friedricha Engelse
výchozím bodem k formování sociálních hnutí.

Viz pracovní složka v doprovodném materiálu k DVD „King Cotton“, str. 110.
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Volněji bychom mohli přeložit „sociální nepokoje“, pozn. překl.
Překl. „Stav dělnické třídy v Anglii“, pozn. překl.

3. Konkurence a kooperace / Robert Owen: New Lanark
(pracovní list k 2. kapitole: Důsledky vzniku textilního průmyslu)

Konkurence a kooperace
Adam Smith (1723 – 1790), skotský národní ekonom:
„Úvaha nad vlastním ziskem je právě tím podnětem, který přiměje vlastníka nějakého kapitálu k
tomu, aby ho vložil do zemědělství, továrny nebo do nějakého odvětví malo- či velkoobchodu.“3
Adam Smith byl toho názoru, že blahobyt je nejvíce podpořen konkurencí mezi podnikateli a z
egoismu vycházejícího úsilí o zlepšení vlastní ekonomické situace a sociálního postavení. Aby
společenský život byl možný i navzdory tomuto úsilí, předpokládá nutnost morálního chování
člověka, které tento egoismus má ohraničit. K tomu patří víra v „neviditelnou ruku“, v to, že
nepřímo je obecné blaho podpořeno nejlépe právě tehdy, když si každý bude myslet, že je potřeba
se postarat o uspokojení vlastních zájmů.4

Robert Owen: New Lanark
Na londýnském hřbitově Kensal Green návštěvníci mohou zhlédnout pomník s nápisem:
„Založil a organizoval školy pro děti. Zajistil ženám a dětem zkrácení pracovní doby v továrnách.
Byl raným liberálním průkopníkem výstavby národního vzdělávacího systému. Tvrdě pracoval na
realizaci mezinárodního smírčího soudu. Byl jeden z nejpřednějších Angličanů, který učil lidi, jak
usilovat o vyšší sociální status na základě smíření vlastnických zájmů s prací. Věnoval svůj život a
nemalé jmění tomu, aby zlepšil své krajany výchovou, sebevědomým a morální důstojností. Jeho
život byl uzdraven lidskou náklonností a velkorysými činy.“
Kámen velebí Roberta Owena (1771 – 1858), textilního továrníka, který vytvořil okolo továrny
New Lanark na jihu Skotska komunitu modelového charakteru, jejíž etické principy dodneška
formují i náš pracovní svět. Jako 29letý převzal v roce 1800 textilní továrnu, kterou původně založil
David Dale s Richardem Arkwrightem. Tehdy se jednalo o největší přádelnu na bavlnu v Evropě.
Do roku 1825 z ní vytvořil v každém ohledu příkladné místo, a to jak výrobní, tak i k životu 2.500
lidí. Owen v New Lanark uskutečnil ideje, které jeho dobu předčily nejméně o 100 let: byla
odstraněna dětská práce a fyzické tresty, vesničané se nastěhovali do pořádných domů, dostali školy
a večerní kurzy k dalšímu vzdělávání, a k tomu bezplatnou zdravotní péči a jídlo za příznivé ceny.
Jak později napsal: „nechtěl jsem být pouze manažerem továrny na spřádání bavlny, ale chtěl
jsem zlepšit život lidí“.
3
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Viz Smith, Adam: Bohatství národů (1776).
Srov. Spitta, Dietrich in Die Drei 3/2009.

„Podmínky jsou špatné, společnost je v bídném stavu. Vyznačuje se nespravedlností, nouzí a
morálním rozpadem. Lidé jsou na to bohužel zvyklí, neznají nic lepšího. Mají však právo na lepší
život. Kolo se už takto nesmí dále točit. Podmínky k bydlení musí být důstojnější a hygieničtější.
Ulice mají být čistější a musí být znát, že se o ně pečuje. Dětem se musí dostat vzdělání.“
Owen snížil pracovní dobu nejprve na 14, a později na 12 hodin denně, s čímž se dostal do sporu
se skotskou vládou, která svolila až v roce 1833. Také redukuje pracovní dobu dětí a stanoví
minimální věkovou hranici 9 let. Chtěl těmto dětem zajistit školní docházku, protože z nich
sotvakdo viděl školu zevnitř. Výstavba školy byla revolucí, protože se tam 6ti až 12ti-leté děti
neměly učit jenom číst a psát, ale měly také rozpoznávat souvislosti mezi životem a prací a poznat
dějiny jiných kultur. Robert Owen zařídil zdravotnické zařízení a dovolil svým zaměstnancům, aby
si brali nemocenskou bez toho, aby jim hrozilo propuštění. Založil družinu pro 4 až 5ti-leté děti –
první školku na světě. Dělníci už nemuseli stát u strojů dlouhé hodiny, na které dosud byli zvyklé.
Mohli ve vlastních obchodech nakupovat za příznivější ceny – začátky družstevního vlastnictví.
Robert Owen prozíravě vystihl, že podnik může pracovat efektivně jen s dobře zajištěnými
pracovníky. Že sociální pokoj je možný jen tehdy, pokud dojde k vyrovnání zájmů mezi dělníky a
podnikateli. 150 let později se bude mluvit o „sociálním tržním hospodářství“, které výrazně
přispěje k hospodářskému zázraku mladé spolkové země5.
Se svým vzorovým podnikem v New Lanark ukázal továrník Owen celému světu, že se
hospodářství orientované na zisk nemusí nutně vylučovat se sociální politikou uvnitř podniku. Do
roku 1824 jeho závod navštívilo až 2.000 návštěvníků ročně. Pruský král ho vyznamenal zlatou
medailí. Ruský car mu poskytl císařskou ochranu, a nejen to – pozdější car Mikuláš mu předloží
nabídku, že 2 milióny lidí mohou emigrovat z přelidněné Anglie do Ruska a založit tam nový New
Lanark.

Převzato z Mönninghoff, Wolfgang: King Cotton, str. 80.

5

Rozumí se současné „Německé spolkové republiky“, pozn. překl.

4. Karl Marx: Touha …
(pracovní list k 3. kapitole: Globalizovaný textilní průmysl v současnosti)

Karl Marx (1818 – 1883):
„Potřeba stále většího odbytu jejich výrobků žene buržoazii přes celou zeměkouli. Všude se musí
zahnízdit, pěstovat a stavět či navazovat spojení. Buržoazie díky svému vykořisťování světového
trhu dala kosmopolitní ráz výrobě a spotřebě všech zemí … Prastaré národní průmysly byly zničeny
a jsou i nadále každým dnem ničeny …
Namísto starých potřeb, které bylo možno uspokojit na základě domácí výroby, nastoupily nové,
které si ke svému uspokojení vyžadují výrobky těch nejvzdálenějších zemí a podnebných pásem.
Namísto staré lokální a národní soběstačnosti a uzavřenosti nastupuje všestranný provoz a
závislost jednoho národa na druhém … Na základě rychlého zlepšení všech výrobních prostředků a
nekonečně jednodušší komunikaci všech, buržoazie vtahuje do civilizace i ty nejbarbarštější
národy. Výhodné ceny jejich zboží jsou těžkým dělostřelectvem, kterým dokážou srovnat se zemí
všechny čínské zdi.“

Překlad z citace dle Mönninghoff, Wolfgang: King Cotton, str. 83.

5. Oděvní průmysl – zóny volného obchodu
(pracovní list ke 4. kapitole: Zpracování bavlny)

Všichni lidé na tomto světě se potřebují oblékat. Musí se zakrýt, chránit se před horkem, sluncem,
zimou, větrem a deštěm. Oděv je pro to dobrým a jistým obchodem. Protože mnozí lidé nechtějí
nosit jen leda tak něco, ale chtějí k tomu ještě také dobře vypadat, jít tzv. „s dobou“ a podtrhnout
svoji individualitu, má móda enormní význam. Stále se vyvíjejí nové trendy, každou sezónu „jsou
in“ jiné střihy, barvy, vzory a kombinace.
Mnohé z nových kreací určených pro masovou výrobu jsou sice ještě navrhovány v Německu
nebo v Evropě – jejich produkce se však odehrává v zemích, které pro velké oděvní firmy nabízí
lepší podmínky: nízké platy a nízký sociální a environmentální standart.
Mnoho chudých zemí má málo vlastního průmyslu, který by nabízel pracovní místa. Proto se
pokouší do své země přilákat velké zahraniční firmy a vytvořit tak pracovní místa. Proto od 70. let v
mnohých zemí vznikají tzv. zóny volného obchodu, aby si do své země přitáhly finančně silné
podnikatele z USA a západní Evropy.
V zónách volného obchodu se firmy těší výhodám, které by ve svých domácích zemích neměly.
Pracovní postupy, které vyžadují hodně pracovní síly, jako např. šití a nastříhání, se proto překládají
do zón volného obchodu v zahraničí. V těchto zónách neexistují téměř žádná hospodářská omezení,
která by podniky musely dodržovat. V popředí stojí zájmy a výhody podnikatelů:

1. Osvobození od daní
Po dobu několika let se v zónách volného obchodu nemusí platit mzdy.
2. Osvobození od cla
Podniky nemusí platit clo za materiál a stroje, které pro svoji výrobu do země přiváží.
3. Dobré výrobní podmínky
Zóny volného obchodu se často nachází poblíž přístavů a letišť, které zjednodušují převoz surovin
a hotového zboží. Také jsou již k dispozici dodávky elektřiny a vody, což jinak v mnohých z těchto

chudých zemí není samozřejmostí.
4. Nízká mzdová sazba
Pracovníci zaměstnaní v zónách volného obchodu bývají často velmi nízko finančně ohodnoceni.
10 pracovních hodin denně při 6 až 7denním pracovním týdnu a neplacených přesčasů představuje
měsíční plat v závislosti na dané zemi zhruba 90 euro.
5. Zákaz odborů
Ve většině zón volného obchodu jsou odbory zakázány. Členství v odboru, který se zasazuje za
práva pracovníku, je považuje za důvod pro výpověď.
6. Výjimky z opatření pro ochranu životního prostředí
V zónách volného obchodu jsou podniky do velké míry osvobozeny od dodržování ekologických
opatřeních.
7. Chybějící právní rámec pro pracovní podmínky
V zónách volného obchodu většinou neexistují žádné zákony, dovolené, nemocenské a pravidla
týkající se pracovní doby.

To zajímavé na volných exportních zónách je osvobození od daní, platného práva země a od práv
odborů a mezinárodně platných sociálních standardů.
Zóny volného obchodu nabízí podnikům nejlepší výrobní podmínky a dovolují jim, aby
vykořisťovali své zaměstnance. Zákaz odborů zároveň zabraňuje tomu, aby se pracovníci proti této
nespravedlnosti bránili. Jelikož země se zónami volného obchodu obvykle disponují větším
množstvím pracovní síly než je zapotřebí, nemohou se zaměstnanci vzepřít, protože mohou být bez
problémů z ničeho nic nahrazeni někým jiným.
Zóny volného exportu zatím existují ve více než 106 zemí. Čína jich má už na 2000.

Převzato z pracovní složky v doprovodném materiálu k DVD „King Cotton“. Str. 41.

6. Portrét švadleny
(pracovní list ke 4. kapitole: Zpracování bavlny)

„Je mi právě 19 let, ale mám už tři roky zkušenosti s prací pro továrnu vyrábějící oděvy.
Pocházím z vesnice na jihu. Jsem nejstarší z 6 dětí (4 děvčat a dvou chlapců). Až do roku 2000 jsem
chodila do školy, až do 7. třídy. U mé otce se čím dál častěji projevovaly poruchy, něco na způsob
zmatku. Museli jsem školu opustit. Otcova nemoc vedla k tomu, že už nemohl pracovat. Byla jsem
nucena začít pracovat, abych něčím přispívala do rodinného příjmu. Vyrůstala jsem na vesnici,
bylo mi 16, vychodila jsem školu do 7. třídy – to mi moc možností nedávalo. Všechno, co jsem
mohla najít, bylo místo v textilní továrně.
V roce 2004 jsem tzv. nabídla na trh. Dostala jsem pracovní místo v továrně XY, kde se vyrábí
oděvy. Továrna je vzdálena od domu mých rodičů jednu hodinu chůze. Rikša by stál 15 taků,
musela jsem tedy do práce chodit, tam i zpět, společně s další dívkou z vesnice. Někdy jsem si rikšu
vzít musela. Začala jsem jako pomocná síla s 930 taky měsíčně (ca. 9,30 euro). Nyní jsem švadlena
a dostávám 1.800 taků (ca. 18 euro) za měsíc. Před nástupem do továrny proběhlo něco na způsob
přijímacích zkoušek. Dopodrobna se mě vyptávali na vesnici, z které pocházím. V továrně jsem
mohla začít, ale nedostala jsem ani pracovní smlouvu a ani potvrzení o přijetí do zaměstnání.
V továrně jsem denně pracovala po tu dobu, která byla nařízena. Nařízení a pracovní úkoly jsou
takové povahy, že nedovolí nám nedovolí po 8 hodinách práce odejít. Každá pracovnice má pevně
dané množství práce, kterou musí zvládnout před tím než odejde. Docela dobře znají naše možnosti
a naše schopnosti, a schválně od nás požadují víc. Ví, že abychom všechno zvládly, musíme jít nad
naše síly. Pokud pracovnice chce odejít dřív, protože bydlí hodně daleko, řekne se jí, že tu práci
přeci dělat nemusí, že ji tu nikdo nedrží a že to všechno může na místě hodit za hlavu. Někdy také
musíme pracovat v pátek. V posledním týdnu jsem pracovala sedmí dní, i v pátek. Abych práci
neztratila, musím být připravena pracovat kdykoli a souhlasit s každou pracovní dobou. Často
pracuji celou noc, továrna mi zaplatí banán a kus chleba (v hodnotě 2 taků). Továrny upřednostňují
neprovdané ženy. Mohou nás nutit pracovat déle, protože jinak přeci nemáme co na práci.
Nepravidelné vyplácení mzdy, špatné propočty její výše, žádné dovolená, klamání – to jsou mé
zkušenosti z mé práce. Továrna nám vyplácí mzdu až 23. dne následujícího měsíce, ale i tato
dlouhá lhůta nebývá vždy dodržována. Zaplacení přesčasů se odkládá na ještě delší dobu.

Při vyplácení mzdy býváme různými způsoby klamány. Bývá vypočítávána na základě tzv. „karty
přítomnosti“. Karta musí na být na konci měsíci předána dozorci. Ačkoliv pracovnice např.
nechyběla ani jeden den, počítá se při stanovení výše mzdy s dny její nepřítomnosti. Její mzda je
pak o tuto dobu nepřítomnost krácena. Kdo protestuje, bývá označován za lhářku a bývá mu
vyhrožováno, především propuštěním. Pokud přesčas přesáhne 28 hodin, nezaznamenávají se na
„kartě přítomnosti“. Vše, co tento počet hodin přesahuje, bývá zaznamenáno na odděleném
seznamu. Za každou hodinu, kterou pracuji přesčas, dostávám 10 taků. Nevím, jestli to tak je
správně.
V práci jsem neustále shazována a ponižována. My pracovnice, býváme při každé příležitosti
uráženy, obtěžovány a odrovnány. Nejvíce se bojíme výčitek, že jsme chyběly; obvinění z
nepřítomnosti, je trestem za všechno. Nepřítomnost znamená snížení platu. Někdy si požádáme o
volný den nebo jen o pár volných hodin, a to jenom tehdy, když je to opravdu nutné. Ale oni pak
řeknou, no tak si prostě zůstaňte pryč, nejste tu. To znamená snížení mzdy. A pak nám nadávají,
když si požádáme o dovolenou. Je to stahující, tak beznadějné, nerozumím, proč s námi jednají tak
podle. Prostě pro ně nic neznamenáme. Vždycky, když odcházíme, říkají nám, že ať si jenom jdeme,
že tu bude vždy dost žen, které naši práci rády převezmou.
Je to skutečně tak, v továrně se cítím, že se každým okamžikem musím udusit. Často některá z nás
omdlí. Toalety jsou prostě strašné, úplně se bojím je používat. Vodu, kterou tu pijeme, není čistá.
Byl sice instalován filtr na vodu, ale nefunguje. Přeji si, a nejsem jediná, abychom měly odbory. Ale
kdo se jednou zapojí do protestů, okamžitě ztratí svoji práci. Policie, tzv. ochranka, byla dvakrát
požádána továrnou, aby se rozestavili před její budovu. Bylo to kvůli tomu, aby nám ukázali, kdo je
silnější, a aby nás zastrašili. V naší továrně nemáme žádnou možnost, abychom řekli něco proti
našim nadřízeným. Dokonce, když udělají něco zlého, je naší povinností, abychom uposlechly jejich
příkazům.
Trávím většinu svého života v továrně, nemám čas pro sebe samu, pro mého nemocného otce a
moji rodinu. Nemáme televizi, nemůžeme si ji dovolit. Abych se trochu rozptýlila, třeba u televize,
musím zajít k sousedům. Nevím, co budu dělat a co ze mě bude.“

Převzato z Kampaň za čisté oděvy (2008):
„Kdo zaplatí za naše oděvy u Lidlu a Kiku?“ (Str. 34 a 35.)

7. Džíny na cestě kolem světa
(pracovní list ke 4. kapitole: Zpracování bavlny)

Německo
střihy

Polsko

indigová barva

Francie
džíny
látka

Itálie

Indie
nitě

Řecko

bavlna

štítky
knoflíky

kalhoty

Čína
příze

Filipíny

8. To je krádež
(pracovní list k 5. kapitole: Ceny v textilním průmyslu)

„Letos byly dešťové srážky v Tanzanii celkem dobré. V porovnání s loňským rokem měli pěstitelé
bavlny v našich nejdůležitějších oblastech dvojnásobnou úrodu. Máme neskutečně málo deviz, z
nichž dokážeme pokrýt dovoz důležitého zboží či surovin. Bavlna je jedním z nejdůležitějších článků
našeho vývozu, a proto jsme se tak těšili z tohoto vysokého navýšení v její produkci. Nicméně v
červenci tohoto roku poklesla cena bavlna v průběhu jednoho dne z 68 centů na 34 centů za jednu
libru. Dopad této skutečnosti na naše hospodářství, a potažmo na příjem našich zemědělců – se
rovná přírodní katastrofě. Polovina naší úrody, a s tím i polovina našich příjmů, je ztracena. Naši
zemědělci a náš národ se snažili, ale země si na devizách nevydělá ani o jediný cent navíc. To je
krádež!“
Julius Nyerere, Prezident Tanzanie, 1986

„Nízká cena na světovém trhu vždy přímo udeří právě na samotné pěstitele. Od té doby, kdy došlo
k ´liberalizaci´ tanzanského trhu, se zde naplno prosazuje světový trh: to, co samo o sobě
rozhoduje, je cena daná světovým trhem. A pěstitelům jde opravdu o krk, protože tím odpadla
jistota podpory za strany vlády. Naše vlády již nemohou zemědělce podporovat. Nicméně v USA
tyto subvence i nadále proudí od vlády směrem k jejich farmářům. Těm se daří podporovat
pěstování bavlny, a to velmi dobře. Vzpomínám na setkání s Američany – a většinou se jedná o
velmi otevřené lidi – a řekl jsem jim, aby také přestali s poskytováním subvencí! Oni však vyjádřili
názor, že jejich vláda bude svým pěstitelům bavlny i nadále poskytovat dotace, protože k tomu má
peníze a moc! No – a my v Africe přesně toto nemáme ...“

Moses Nareeba, agent pro bavlnu v regionu východní Afriky

Převzato z: Pracovní složka v doprovodném materiálu k DVD „King Cotton“. Str. 41 a 43.

9. Jaká je cena trička a kalhot?
(pracovní list k 5. kapitole: Ceny v textilním průmyslu)

Oba přehledy možných nákladů na výrobu 1 ks daného oděvu jsou propočteny na základě
informací z Mönninghoff, Wolfgang: King Cotton. (Str. 201) a podle pracovní složky v doprovodném materiálu k DVD „King Cotton“. (Str. 47 a 59.)

a) tričko:
- 200 – 400 g bavlny na světovém trhu:

0,20 €

- náklady na výrobu 200 g bavlny v Číně:
(s nejmodernější technikou z Německa)

1,10 € (ca.)

- mzdy za šití v Číně:
(měsíční plat ca. 100,00 €, tj. ca. 0,40 € za hodinu)

0,10 €
---------------

- částka průměrné ceny v Číně:

1,40 € (ca.)

- náklady na přepravu do Hamburku (přepočtenona jedno tričko):
1 kontejner nákladu stojí zhruba 1.000,00 € (pojme ca. 30.000 triček)
1 loď pojme na 10.000 kontejnerů

0,20 €

- přístav v Hamburku

---------------

(průměrná cena za jedno tričko pro velkoobchodníky ):

1,80 €

- velkoobchodní přirážka:

100 %

- přirážka maloobchodníka:

100 %
---------------

- průměrná prodejní cena v obchodě:

7,00 €

b) džíny (např. jeden pár džín značky Mustang „made in Germany“):
- 1 kg bavlny:

0,60 €

- barva, knoflíky, zip, apod.:

0,60 €

- výroba látky:
(spřádání, barvení, tkaní – náklady továren ve východní Evropě)

2,00 – 3,00 € (ca.)

- šití:
(v Rusku: měsíční plat 150,00 €, tj. ca. 0,70 € za hodinu)

0,70 € (ca.)

pro srovnání: hodinová sazba v textilním průmyslu v Německu: 24 €

- organizace, náklady na přepravu nákladními auty:

2,00 – 3,00 € (ca.)
---------------

- celková částka (tovární cena v Rusku):

7,00 € (ca.)

- přeprava do Německa:

5,50 €

- značkový podnik:
(ca. 50% za reklamu, 50% za design, správu a zisk)

12,50 €

- maloobchod:

25,00 €
---------------

- „mezicena“

50,00 €

- daň z přidané hodnoty (19%):

10,00 € (ca.)
---------------

- pravděpodobná prodejní cena v obchodě:

60,00 €

10. Dějiny džín
(pracovní list k 6. kapitole: Cenové kalkulace dalších firem)

V roce 1850 se 20ti-letý6 obchodník Levi Strauss vydal z rodných Horních Frank do USA.
Obchodoval s plachtovinou. Kalhoty tehdejších kopáčů zlata byly při jejich činnosti hodně
namáhány a zpravidla moc dlouho nevydržely. Strausse napadlo, že by mohl vyrábět overaly ze
silné plachtoviny, která je sice hrubá, ale zato dlouho vydrží. (Svět se mění těmi nápady, kterým
následují činy.)
V roce 1860 ke své výrobě použije bavlněný kepr nabarvený na indigovou modř, který si dovezl z
Nimes v jižní Francii (franc. „de Nimes“ v angličtině prošlo proměnou do slova „Denim“). Indigová
barva se do USA dovážela přes Genuu a byla známá jako „bleu de Genes“ (modř z Genui) a v
angličtině se jí začalo říkat „blue Jeans“. Takže: Denim je původně látka a Blue Jeans barva kalhot
(přesněji řečeno „zkomolenina“ názvu míst jejich původu, pozn. překl.).
Blue Jeans se záhy na to stanou pracovním oděvem kovbojů, farmářů, dřevorubců a dělníků na
dráze, a to až do 30. let 20. stol. V 2. světové válce jsou tyto kalhoty nošeny v americké armádě. Po
2. světové válce se Blue Jeans dostávají do Evropy. V Německu vyráběla L. Hermann-Kleiderfabrik
(továrna na oděvy) od roku 1949 první džíny „Made in Germany“. V roce 1956 z nich vzniká nám
již známá značka „Mustang“.
V 60. letech byly tyto kalhoty známy v západním Německu (BRD) jako „nýtové kalhoty“ 7 a ve
východním Německu (DDR) jako „kalhoty s dvakrát překládaným švem“ 8, anglické pojmy ještě
nebyly přijaty. Od 70. let se celosvětově prosazují kalhoty a bundy značky „Blue Denim“.

Převzato z Mönninghoff, Wolfgang (2006): King Cotton. Str. 203.

6
7
8

Údaj se rozchází s údaji zmiňovanými v jiných pramenech. Pozn. překl.
Něm. „Nietenhose“ (pozn. překl.).
Něm. „Doppelkappnahthose“ (pozn. překl.).

11. Mustang – globalizované džíny / Rozhovor s jejich výrobcem
(pracovní list k 6. kapitole: Cenové kalkulace dalších firem)

Mustang – globalizované džíny
Jeans Mustang zredukovala svá pracovní místa v Německu a vytvořila nové pracovní možnosti v
Portugalsku, Polsku, Rusku a Maďarsku. Ale už po několika málo letech se objevily výhodné
podmínky pro pracovní místa i ve východní Evropě: polská sekce Mustangu byla uzavřena, a o
tomtéž se uvažuje i v Maďarsku. V roce 2003 oznámil ředitel Mustangu, že začne brzy vyrábět v
Asii: „Maďarsko je mnohem dražší než Čína.“ Ale: společnost Mustang zvýšila v předcházejícím
roce náklady na propagaci o téměř 30% , vyhouply se tak na 6,7 miliónů euro.

Rozhovor s panem Sefrankem, ředitelem společnosti Mustang Jeans

V dnešní době vždy dochází k určitému druhu komunikace skrze to, co výrobci nabízí.
Dochází k předávání určité zprávy. Jaký postoj chcete Vy na základě výrobku Mustang Jeans
sdělit ostatním ?
Komunikace se pro značku Mustang velmi silně orientuje kolem samotného jména značky. Stojí za
ním plemeno divokého koně zvaného mustang. Nejedná se o žádnou herku, která by táhla povozy s
pivními sudy, byla by zapřažena do chomoutu v německém spřežení a pochodovala by po asfaltu.
Naopak, jedná se o divokého koně, který cválá přes prérie. Do této míry je ústředním poselstvím
svoboda, „be free“. Kromě toho v centru naší komunikace také stojí určitá přirozenost, mužský
šarm9, která také souvisí s mustangem – dohromady s funkčností. To jsou základní prvky. Naproti
tomu je tradičně silně zakořeněna v produktu jako takovém, v jeho kvalitě a střihu, který padne
každému.

9

Dnes by se spíše řeklo „sexappeal“. Pozn. překl.

Neobáváte se, že by na značce Mustangu mohlo ulpět něco z „image“ pokašlávajícího a
rakovinou onemocnělého kovboje?
Ne. To si tak nemyslím. Zaprvé džíny nejsou nebezpečné životu. Zatím nás vrchní státní zástupce
nenutil k tomu, abychom na naše džíny něco psali, např. že vyvolávají rakovinu. Naopak, vlastně se
už těšíme na ten den, kdy komunikace tabákových značek takovým způsobem již nebude dovolena.
Myslím si, že pak může Mustang přímo nastoupit do reklamní kampaně Marlbora. Ve středu by
bylo zmíněné „be free“ a americký obraz svobody by se pak už koncentroval vyloženě jenom na
Mustang. Samozřejmě, mezi světem Mustangu a světem Malbora přirozeně existují velmi úzké
paralely.

Byl byste ochoten zaplatit více za bavlnu, coby surovinu, než za reklamu?
Myslím si, že pokud by bavlna byla všude k dostání za výrazně vyšší ceny, než je tomu dnes, pak
bychom pravděpodobně byli nuceni zaplatit více za surovinu než za reklamu, protože bavlny se
nemůžeme vzdát. Pro dobré umístění na trhu je samozřejmě smysluplnější dát více peněz do
reklamy a nakupovat výhodněji. Vývoj totiž směřuje určitě tím směrem, že pořizovací náklady – ať
už se jedná o výrobu džín nebo o náklady na získání suroviny – budou klesat a podíl na marketingu
bude stále stoupat. Kdyby se surovina zdražila, pak by se za ni patrně muselo vydat více peněz. V
posledních 20 nebo 30 letech tomu však nikdy tak nebylo.

Samozřejmě vycházíte z logiky podnikatele. Ale představte si, že jste drobný zemědělec,
pěstitel bavlny v jedné z nejchudších zemí světa. Pak byste tímto tématem byl dotčen úplně
jiným způsobem. Dokážete si sám sebe představit v situaci tohoto člověka?
Dokážu se vžít do jeho situace, ale na druhé straně zde máme realitu trhů. Otázka nezní: „Co
jsem ochoten zaplatit?“ ale otázka zní: „Co je za to ochoten zaplatit spotřebitel?“

Ale za reklamu také platí spotřebitel.
Ano, za reklamu platí, ale díky reklamě samozřejmě získá i určitou přidanou hodnotu. Protože,
když budu dělat více reklam, pak dostane i on přidanou hodnotu z reklamy. Dostane více reklamy
nebo kvalitativně lepší reklamu.

Džíny při tom však zůstaly tytéž. Otázka by spíš měla znít: Měl by člověk být solidárnější s
reklamními tvůrci nebo by radši měl zaplatit drobným zemědělcům?
O tuto otázku tu ale vůbec nejde. Samozřejmě mohu být solidárnější s drobnými zemědělci a
zaplatit jim na rozdíl od naší konkurence podstatně více. Ale co pak bude mít z toho, že neprodám
ani jeden kus, protože ho jiní nabízí laciněji? Pak mi prodá onen zemědělec za vysokou cenu nula
metrů bavlny. Co z toho bude mít?

Pokud by zákazník věděl o souvislostech a vědomě se rozhodl – tedy pokud by věděl, že
Mustang nyní věnuje méně zdrojů reklamě, ale zato platí zemědělcům – pak by to mohl být
argument …
To by sice mohl být argument pro některé, nicméně by to byla naprosto okrajová skupina
obyvatelstva, která cítí solidárnost s jakýmsi drobným zemědělcem tam někde ve světě. To však
velmi ideologické a idealistické myšlení, a od toho jsme hodně vzdáleni. Ale lidem jde o vzhled a
kvalitu výrobku. Současné možnosti internetu, e-mailu a všech těch zemí, které leží velmi těsně
vedle sebe, umožňují zákazníkovi, aby si udělal optimální srovnání cen a prostě si zvolil
nejvýhodnější nabídku. Pokud by bavlna, o které mluvíte, měla lepší kvalitu nebo jakoukoliv jinou
přednost, pak by samozřejmě bylo možné požadovat i vyšší cenu. Ale pro ideologii samotnou – a o
tom si nedělám žádné iluze – nezaplatí žádný člověk ani o jeden cent více.

Převzato z pracovní složky v doprovodném materiálu k DVD „King Cotton“ (str. 66).

12. Z propagačního letáku jednoho fair-trade podniku
(pracovní list k 8. kapitole: Férový obchod)

Už dlouho je známo, že snižování cen na světovém trhu a pokračující
chudoba „třetího světa“ spolu nějakým způsobem souvisí. Rozvojová pomoc
se stala trvalým úkolem. Pomoc při hladomoru a katastrofách se dostávají na
denní pořádek.
Rýsuje se zde zcela konkrétní myšlenka: kdybychom my konzumenti v
průmyslových zemích byli ochotni si o trochu více připlatit za „zaoceánské“
zboží, které se nám stalo samozřejmostí, pak by si miliony drobných
zemědělců a řemeslníků mohli zajistit sobě s svým rodinám obživu a důstojnou existenci. Nemuseli
by se pak vydávat na cestu do slumů velkoměst nebo pěstovat rostliny na výrobu drog.
Férové a přiměřené nákupní ceny nejsou jenom znamením větší spravedlnosti mezi chudými a
bohatými, ale aktivní a výkonný příspěvek k udržení kultur, krajin a celých ekosystémů.
Především káva, po ropě druhý nejvíce obchodovaný výrobek na světě, má obzvláštní význam pro
rozvoj a ochranu životního prostředí.
V posledních letech byl u kávy zaznamenán rekordní cenový propad na světovém trhu. Pokud
chceme, aby drobní výrobci kávy ze své činnosti jakž tak mohli vyžít, pak musíme být ochotni
zaplatit značně více než je současná cena. Teprve tehdy se bude moci mluvit o „férové“ ceně za
kávu.

Pěstitelé kávovníku ze San Antonia (Nikaragua) žijí a pracují na vysokém horském hřebeni
(Cordillera Dariense) v části zvané Matagalpa v severním centru Nikaragui. Výsadba se nachází v
průměrné nadmořské výšce 1050 m n. m.
Finca je obhospodařována rodinou Guenkel od roku 1974. Bratři Guenkel se na Institutu
tropického a subtropického zemědělství ve Witzenhausen (20 km jižně od Göttingen) zabývali
studiem ekologického způsobu pěstování kávovníku. V roce 2000 se Finca naplno přeorientovala
na biologický způsob obhospodařování. Část Finky náleží k chráněnému území „Cerro el Arenal“.
Po čtyřech letech od doby, kdy začali pěstovat na čistě biologickém základě, v roce 2003, obdrželi

biologickou certifikaci pro celou osázenou plochu prostřednictvím OCIA International. Jako
hnojivo se používá vlastní směs kompostu složená z kávových slupek, kravského hnoje, kvasnic a
melasy.
Během sklizně na farmě pracuje asi 160 lidí. Mimo sezónu zde pracuje 45 osob, které reprezentují
asi 12 rodin, které na farmě žijí. Výplaty převyšují zákonem stanovenou hranici minimální mzdy o
25%. Kromě platu a možnosti bydlení pracovníci dostávají zdarma základní potraviny jako
kukuřici, fazole, rýži, cukr, olej, kávu a sůl. Kromě toho mají všichni, kteří pracují na plantáži,
přístup k elektrickému proudu, vodě, k lékům na bázi první pomoci a odvoz záchrannou pomocí v
případě nouzové situace. Zařízení jeslí a základní školy v areálu farmy je ve výstavbě.
Výjimečným počinem zdejších pěstitelů kávy je bezplatné poskytnutí přístupu k čisté pitné vodě,
z čehož profitují všechny okolní obce. Zároveň je velmi důmyslným systémem řešen odvod odpadní
vody, která odchází z procesu úpravy kávy.
Káva je importována göttingenským Fair Trade podnikem CONTIGO, který kávu vykupuje za
takovou cenu, že příjem pěstitelů převyšuje o 50% běžnou cenu na světovém trhu.

13. Novinové články k férovému obchodu s džíny
(pracovní list k 8. kapitole: Férový obchod)

Novinový článek z podzimu 2007: Férově obchodované džíny přichází do obchodů

Düsseldorf. Spotřebitelé v Německu budou moci kromě férově obchodované kávy, kakaa a
banánu kupovat i džíny, povlečení a ručníky se značkou „fair trade“. Asociace Transfair vstupuje
na textilní trh protože, že chce zlepšit životní situaci afrických, asijských a jihoamerických pěstitelů
bavlny a jejich rodin. Transfair má také ve své pravomoci udělování se značky „TransFair“.
Ještě letos by dle odhadů asociace mohlo přijít na obchodní pulty na 100.000 textilií z férově
obchodované bavlny. Dále předpokládají, že v příštím roce by jich mělo být již na 500.000.

14. Skandál v krejčovské dílně společnosti Tchibo
(pracovní list k 9. kapitole: Kampaň za čisté oděvy)

Skandál v krejčovské dílně Tchibo
Tchibo v současnosti distribuuje vedle kávy také četné textilní výrobky pod vlastní značkou TCM.
Tyto výrobky bývají vyrobeny za hrozných pracovních podmínek. Jeden z dodávajících závodů,
Basic Apparels, se nachází v Bangladéši. Rina Beum, bývalá švadlena u Basic Appares, mluví o
sých zkušenostech: „Školu jsem nikdy nenavštěvovala. V Dhace jsem nejprve pracovala jako
výpomoc v jedné z tamních textilek za 13 euro měsíčně, později za 17 euro. V roce 1998 jsem začala
jako švadlena u Basic Apparels. Můj počáteční plat byl 20 euro, s přesčasovými hodinami jsem se
měsíčně dostala na zhruba 35 euro.“
V roce 2004 proběhlo v Basic Apparels nezdůvodněné krácení platů. Rina jde se svými
kolegyněmi protestovat do ulic. Policie na sebe nenechá dlouho čekat a zasahuje násilným
způsobem a několik pracovnic je zraněno. Rina a některé její kolegyně byly zatčeny a teprve po 9
dnech vazby byly propuštěny. Management továrny je poté obvinil, že zorganizovaly stávku
pracovnic a na místě je propustil. Díky odborové organizace „National Garment Workers
Federation“ Rina dostane malé odškodné. Rina je od srpna 2004 nezaměstnaná. Říká, že „ve věku
34 let jste už příliš staří na to, abyste dostali práci v textilní továrně“.

Porušování pracovních práv u Basic Apparels, dodavatele Tchibo
Basic Apparel patří mezi 200 továren, které po celém světě vyrábí na zakázku společnosti Tchibo.
Jedná se o velký podnik, jež je v německém vlastnictví a má pověst, že vyplácí vyšší mzdy než
ostatní. Přesto zde dochází k rozsáhlému porušování pracovních práv, jak je např. znát na způsobu,
jakým byla propuštěna Rina. Pro Basic Apparels je Tchibo důležitým zákazníkem.
„Kampaň za čisté oděvy“ si objednala průzkum mezi pracovnicemi továrny, který se měl zaměřit
na jejich pracovní podmínky. Najevo vyšlo porušování následujících pracovních práv:
1.
2.
3.
4.

Nerespektování práva sdružovat se a práva na vyjednávání tarifu
Propouštění za činnost v odborech
Předlouhé pracovní doby na základě předpisu příliš velkého počtu kusů, jež je potřeba za
jeden den vyrobit
Chybějící průhlednost při vyplácení přesčasů.

Tchibo hlásí změnu kurzu – reakce na akci „Kampaně za čisté oděvy“
5. prosince 2005 se v Hamburku uskutečnil 3. rozhovor mezi Tchibo a „Kampaní za čisté oděvy“,
který se věnoval porušování pracovních práv u dodavatelů Tchibo. Tchibo ohlásila „změnu kurzu“,
která také bude doprovázena změnou kompetencí v rámci podniku.
Osmý největší dodavatel textilií v Německu zdůraznil, že se jedná o
závažnou věc a že se od nynějška bude snažit o lepší kontrolu
dodržování sociálních standardů panujících u dodavatelů. Tchibo
oznámila do budoucnosti více průhlednosti.

„Kampaň ...“ žádá od Tchibo následující:
–

Převzetí etického kodexu CCC, který odpovídá mezinárodním dohodám a zahrnuje
minimum sociálních standardů;

–

externí systematická kontrola dodržování tohoto kodexu pomocí nezávislého kontrolního
systému, který zahrnuje odbory a nevládní organizace;

–

přiměřené podmínky dodávek a placení takových cen, které umožní Firmám v Bangladéši a
jinde, aby mohly dodržovat sociální standardy.

„Kampaň za čisté oděvy“ bude pokračovat ve svých veřejných akcích, které tyto cíle budou nadále
vyžadovat. Děkujeme všem přátelům kampaně za jejich dosavadní podporu. Na prvních krocích
Tchibo můžete vidět, že se vyplatí.

Text byl vytvořen na základě sdělení „Kampaně za čisté oděvy“ (2005)

15. „Otevři oči, když kupuješ oděvy“/ Zákaznická karta společnosti INKOTA
(pracovní list k 9. kapitole: Kampaň za čisté oděvy)

Náhled na kartu INKOTA v originále s původním textem v němčině:

Překlad přední strany:
Určeno obchodnímu vedení:
Vážené dámy a vážení pánové,
byla jsem dnes ve vašem obchodě a prohlédla jsem si vaši nabídku. Mnohem
raději bych byla vaší zákaznicí, kdybych měla jistotu, že vaše oděvy a sportovní
doplňky jsou vyráběny za „čistých“ výrobních podmínek. Tím mám na mysli
splnění požadavků „Kampaně za čisté oděvy“, jež pracovnicím ve výrobě mají
zajistit:
- plat, jež jim umožní důstojné živobytí
- právo na svobodné sdružování
- právo na zdravotní zabezpečení a ochranu při práci
- ochrana před diskriminací
se srdečnými pozdravy …

Převzato z aktivistické sítě INKOTA (2007): Aktionshandbuch (Akční příručka, pozn. překl.)
Zapoj se, napodobuj, udělej to lépe! Aktivně za férové oblečení!10

10 Něm. Orig. „Mach mit, mach´s nach, mach´s besser! Aktiv für faire Kleidung!“ (Pozn. překl.)

16. Zasaď se o férové pracovní podmínky
(pracovní list k 9. kapitole: Kampaň za čisté oděvy)

Každý sám za sebe avšak ne osamocen
Myšlenka, která stojí za snahami „Kampaně za čisté oděvy“, není bojkot značkových výrobců či
obchodních domů anebo zřeknutí se oblíbených oděvů. Bojkotem se sice dosáhne krátkodobého
tlaku, jenž by na sobě společnosti pocítily, nicméně však také ohrožuje pracovní místa jejich
zaměstnanců. Praxe podniků ukazuje, že při vyjití nešvarů na veřejnost se vydávají nejjednodušší
cestou: místo toho, aby s dodavateli prosazovaly možná zlepšení, stahují své zakázky. Potvrzuje se,
že bojkot není tou cestou, která vede k úspěchu.
Nákup a férové pracovní podmínky si však nemají odporovat. Jedná se o důležitý aspekt, který u
čím dál více zákaznic rozhoduje při jejich nákupech. Proto od prodejních společností vyžadují
sociální zodpovědnost při produkci výrobků u jejich dodavatelů. Čím silněji a konstantněji přání po
férově vyrobených oděvech bude vyjádřeno, tím větší bude tlak na společnosti, aby na tuto potřebu
reagovaly.

Jako spotřebitelky máte při svém nákupu moc. Využijte ji!
Žádejte informace v obchodě: Je zcela „normální“, že se v obchodě ptáme na velikost nebo cenu
trička. Tak proč se tedy někdy nezeptat na sociální podmínky, kterým se dostává pracovnicím při
výrobě toho trička? Ukažte, že jako spotřebitelky máte zájem se dozvědět o podmínkách, ve
kterých výroba oděvů probíhá a dejte jasně najevo, že si raději chcete kupovat oděvy, jež vznikly
za férových podmínek.

Zákaznice je „královnou“11. Řekněte, co si přejete: „Férové odívání!“
Odevzdejte své zákaznické karty: Pokud by vám přímá komunikace nebyla příjemná nebo pokud
hledáte dobrý vstup do rozhovoru a chcete v obchodě zanechat dojem, pak odevzdejte svoji

11 Jistě by bylo lepší zachovat české: „Náš zákazník, náš pán.“ Nicméně se tato kampaň obrací hlavně na ženy, které
se mnohem raději a častěji věnují nákupu oděvů než muži, proto jsem ponechala německou formu „královny“
namísto doslovného „překladu“ našeho českého přísloví do ženské formy, která by zněla poněkud nezvykle: „Naše
zákaznice, naše paní.“ Pozn. překl.

zákaznickou kartu „Kampaně za čisté oděvy“ (viz pracovní list 15). Touto kartou dáte jasně najevo,
že byste v tomto obchodě nakupovali ještě raději, kdybyste věděli, že jejich zboží vzniklo za
důstojných pracovních podmínek. Kromě toho se na této kartě nachází hlavní požadavky kampaně.
Kartu můžete získat u aktivistického uskupení INKOTA (tedy pokud budete nakupovat v
obchodech některé z německy mluvících zemí, pozn. překl.).

Obracejte se na obchodní společnosti s kritickými otázkami: Napište e-mail, pošlete fax či dopis
těmto společnostem a ptejte se jich, jak např. zajišťují, aby při výrobě byl skutečně zachován
minimální sociální standard. Adresy a informace k podnikatelským aktivitám jednotlivých značek a
předlohy pro dopisy naleznete na www.inkota.de.

Nezapomeň:
chleba
mléko
vajíčka
zodpovědnost
okurky
vytrvalost

Převzato z aktivistické sítě INKOTA (2007): Aktionshandbuch (Akční příručka, pozn. překl.)
Zapoj se, napodobuj, udělej to lépe! Aktivně za férové oblečení!12

12 Něm. Orig. „Mach mit, mach´s nach, mach´s besser! Aktiv für faire Kleidung!“ (Pozn. překl.)

17. Spotřebitelky mají moc
(pracovní list k 9. kapitole: Kampaň za čisté oděvy)

Spotřebitelky mají moc. A této moci se dá využít,

… proto Kampaň za čisté oděvy sází na informovanost, mobilizaci spotřebitelek a veřejné
kampaně. S podporou mnoha konzumentek se již dosáhlo značných úspěchů. Několik tisíc podpisů
přispělo k tomu, že se mnohé již zlepšilo. Stále více koncernů v oblasti oděvního průmyslu zavedlo
etické kodexy a připouštějí nestranné kontroly. Za přispění tlaku ze strany spotřebitelek byly v
dodavatelských podnicích opětovně zaměstnány odborářky. U dodavatelů také bylo částečně
dosaženo větší transparentnosti, což nakonec zlepšilo kontrolu a přezkoumávání pracovních
podmínek.
Pro pracovnice, které byly po uzavření závodů „vysazeny na ulici“, byly vytvořeny fondy, které
jim zaručí odškodné. Příkladem rozsáhlé mezinárodní kampaně je „PLAY FAIR při olympiádě“
(2004). Mj. se jednalo o kooperaci Global Unions (mezinárodního sdružení svobodných odborů,
ICFTU) a mezinárodního Gewerkschaft textilního, oděvního a koželužského průmyslu (ITGLWF).
Základní požadavky této kampaně se týkaly zavedení přísnějších standardů pro udílení licencí a
sponzorských smluv mezi Mezinárodním olympijským výborem (IOK) a výrobci sportovního
zboží. Před zahájení olympijských her v Aténách bylo v 35 zemích uskutečněno na stovky
veřejných akcí. Na podporu kampaně se posbíralo více než půl milionu podpisů. Stovky příspěvků v
různých médiích po celém světě se věnovalo této kampani. Zatímco někteří z výrobců sportovního
zboží ukázaly ochotu přistoupit ke změnám, Mezinárodní olympijský výbor vůči požadavkům
prokázal jen malé přijetí.

Převzato z aktivistické sítě INKOTA (2007): Aktionsbuch (Akční kniha, pozn. překl.):
Zapoj se, napodobuj, udělej to lépe! Aktivně za férové oblečení!13

13 Něm. Orig. „Mach mit, mach´s nach, mach´s besser! Aktiv für faire Kleidung!“ (Pozn. překl.)

18. Základní požadavky etického kodexu CCC
(pracovní list k 9. kapitole: Kampaň za čisté oděvy)
Základní požadavky etického kodexu CCC (Clean Clothes Campaign14) jsou v souladu se
základními pracovními normami Mezinárodní organizace pro práci, ILO15:

1. Zaměstnávání na základě dobrovolnosti
Zákaz nucené práce, včetně otroctví a práce ve vězení (viz ILO, články 29 a 105). Pracovníci a
pracovnice nesmí být nuceni odevzdávat svému zaměstnavateli „kauci“ nebo své osobní doklady.

2. Zákaz diskriminace při zaměstnání
Musí být zajištěna rovnost příležitostí a stejného zacházení bez ohledu na odlišnost ras, barvy
pleti, pohlaví, náboženství, politického názoru, národnosti, sociálního původu nebo jiných znaků
odlišnosti (viz ILO, články 100 a 111).

3. Zákaz dětské práce
Zákaz využívání dětské práce. Mohou být zaměstnáni jen osoby starší 15ti let nebo dospívající,
kteří překročili věk povinné školní docházky (viz ILO, článek 138). Propuštěným dětským
pracovníkům a pracovnicím se nabídne dostatečné finanční vyrovnání, které jim umožní návrat k
nevýdělečným činnostem, nebo se jim nabídnou konkrétní možnosti vzdělávání.

4. Respektování svobody se shromažďovat a práva na vyjednávání tarifů
Na mezinárodní úrovni je přijato jak právo všech pracovníků a pracovnic, aby zakládali odbory a
angažovali se v nich, tak i právo na vyjednávání tarifů. (viz ILO, články 87 a 98). Pracující, kteří
tímto způsobem zastupují své spolupracovníky a spolupracovnice nesmí být diskriminováni a musí
mít přístup ke všem pracovním místům potřebným pro výkon jejich zástupné funkce (viz ILO,

14 Čes. „Kampaň za čisté oděvy.“ Pozn. překl.
15 Angl. International Labour organization (pozn. překl.).

článek 135 a doporučení 143). Zaměstnavatelé by měli mít pozitivní postoj vůči práci odborů a být
otevřeni vůči jejich aktivitám spjatým s náplní jejich činnosti.

5. Vyplácení přiměřené mzdy
Mzdy a jiné příplatky za normální pracovní týden musí odpovídat alespoň zákonem danému
minimu nebo pro danou průmyslovou oblast platnou minimální mzdu. Výše této vyplácené mzdy
musí být pokaždé dostačující, tj. musí pokrýt náklady s uspokojením základních potřeb dané
pracovnice či pracovníka a jejich rodiny. Kromě toho musí obsahovat i částku, s kterou mohou
dotyční zaměstnaní volně disponovat dle vlastního uvážení.
Nejsou dovoleny srážky ze mzdy jako nástroje trestání, stejně tak nejsou dovoleny jakékoliv
srážky bez výslovného svolení dané pracovnice či pracovníka a srážky, které nejsou odůvodněny
mezinárodním právem. Každá zaměstnanec obdrží ještě před nástupem na smluvené pracovní místo
písemné a srozumitelné informace o platových podmínkách k danému časovému rámci.

6. Zákaz příliš dlouhé pracovní doby
Délka pracovní doby musí být v souladu s platnými zákony a normami daného odvětví. Není
dovoleno od zaměstnanců pravidelně vyžadovat práci o více než 48 hodinách týdně. Během
jednoho 7denního cyklu musí mít zaměstnanci alespoň jeden den naprostého volna. Přesčasy musí
být odpracovány na základě dobrovolnosti, nesmí v rámci jednoho týdne překročit 12 hodin a nesmí
být nařizovány pravidelně. Přesčasy musí být vždy kompenzovány odpovídajícími příplatky navíc
ke stávajícímu základnímu platu.

7. Důstojné pracovní podmínky
Je potřeba zajistit bezpečné a hygienicky nezávadné pracovní prostředí a podpořit co největší
ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovním místě a to na základě aktuálních poznatků
průmyslového odvětví a možných specifických nebezpečí. Fyzické zneužívání, vyhrůžky jeho užití,
neobvyklé způsoby trestání a disciplinárních opatření, sexuální či jiné obtěžování a jakýkoliv
způsob zastrašování ze strany zaměstnavatele, to vše je přísně zakázáno.

8. Pevně daný pracovní vztah
Pracovní a sociálně-právní povinnosti vůči zaměstnancům, kteří se nachází v regulérním
pracovním vztahu, nesmí být obcházeny jednostrannými smlouvami, které zavazují jenom
pracovníka či pracovnici, či vzdělávacími programy, které nevedou ke skutečnému předání
schopností a nejsou zaměřeny na vykonávání skutečné činnosti. Mladší pracovnice a pracovníci
mají obdržet možnost, aby se účastnili vzdělávacích a školících programů.

Převzato z aktivistické sítě INKOTA (2007): Aktionsbuch (Akční kniha, pozn. překl.):
Zapoj se, napodobuj, udělej to lépe! Aktivně za férové oblečení!16

16 Něm. Orig. „Mach mit, mach´s nach, mach´s besser! Aktiv für faire Kleidung!“ (Pozn. překl.)

19. Kdo dostane těch 100 euro, které zaplatím za mé nové sportovní boty?
(pracovní list k 9. kapitole: Kampaň za čisté oděvy)

Náklady na výrobu celkem 12 %
Z toho:
náklady na výrobu jako takovou 2 %
zisk továrny 2 %
použitý materiál 7,6 %
platy 0,4 %

Přeprava a daně 5%

Daň
z přidané hodnoty 20 %

Maloobchodní přirážka 30%
Značkový výrobce 33 %
Z toho:
zisk 13,5 %
výzkum 11 %
reklama 8,5 %

Jelikož jsou údaje převzaty z Clean Clothes Kampagne, přebíráme i jejich obrázek boty, která
objem nákladů symbolizuje. Z jejich zjištění je znát, že:

- náklady, které si účtuje výrobce (továrna), představují špičku boty
- náklady, které vznikají převozem a odvodem různých daní, představují tkaničky bot
- daň z přidané hodnoty v zemi prodeje představuje patu boty
- „cenu“, kterou si účtuje podnik za to, že jeho značka je známá, představuje 1/3 boty
- přirážku, která vytváří zisk přímému prodejci, představuje 1/3 boty
- samotné platy těch, kteří doslova stáli při výrobě této boty, a vložili fyzickou práci do
jejího vzniku, představují jakýsi neznatelný „ozdobný přílepek“ v rozsahu 0,4% z celkové
boty (vezmeme-li příklad ceny 100 €, tak na tuto část připadne 40 centů!)

20. Remei a.s.
(pracovní list k 10. kapitole: Remei a.s.)

„Kdo nosí módu, dokáže také nést zodpovědnost.“

„Stavíme na 5 principech, které tvoří základ celého kontrolovaného výrobního řetězce.
Vyrábíme:
1. biologicky: změna v pěstování – bez chemie, monokultur ale s obměnou pěstovaného ovoce
2. férově: důstojné výrobní podmínky pro zemědělce a pracovníky v textilní výrobě
3. ekologicky: respektování přírody a jejich zdrojů – ochrana před chemikáliemi a jedy
4. kvalitně
5. transparentně: informace a kontakty na všechny úrovně výroby.
A úspěch nám dává za pravdu: etická zodpovědnost a ekonomický profit se nevylučují.“

S pečetí bioRe zaručující prvotřídní kvalitu si švýcarský textilní podnik Remei splnil sen –
výroba biobavlny s dlouhodobě udržitelným výrobním řetězcem.
„Při tom jsme vždy zůstali věrni naší filozofii: úspěšné propojení etické zodpovědnosti nad celým
řetězcem textilní výroby dohromady s obchodními zájmy. Od biologického pěstování přes
zpracování až k hotovému výrobku jsou splněny na všech stupních výrobního řetězce přísné
ekologické a sociální požadavky. Ty jsou pak kontrolovány nezávislými instancemi.“

Výrobní řetězec v bioRe:
Pěstování:

pěstování bavlny v Indii (Maikaal) a Tanzanii

Odpeckování: Indie
Tkaní:

Německo, Švýcarsko, Indie

Zpracování:

Indie, Litva

Prodej:

Švýcarsko, Itálie, Francie, Indie

„Všem lidem mají být umožněny důstojné podmínky pro jejich život a práci.“

Slovem „sociální“ máme na mysli: dlouhodobé partnerství, férově obchodované ceny, důstojné
pracovní podmínky a podporu rozvoje individuality každého jednotlivce, a to ve zdravém
společenství. Konkrétně to znamená: prémie navíc, školení a garance odběru pro zemědělce.

„Být schopen uživit rodinu z vlastních sil, musí být považováno za samozřejmost.“

21. Sekem
(pracovní list k 12. kapitole: Sekem)

V roce 1977 založil egyptský farmaceut Ibrahim Abouleish farmu na
80 ha pouště na na kraji delty Nilu. Ve spolupráci s evropskými
odborníky chtěl založil zemědělský podnik na základě biologickodynamických pěstitelských principů.
V současnosti na tomto pozemku fungují různé hospodářské
podniky, které provozují svoji činnosti ve farmaceutické, potravinové
a textilní oblasti a jejichž bioprodukty si probojovaly cestu na
egyptský trh. Společně pak ve spolupráci se zahraničními obchodními partnery vyváží své výrobky
do celého světa.
Jedná se o integrovaný hospodářský, sociální a kulturní projekt, v němž hrají důležitou roli
nejenom kvalifikace jeho spolupracovníků odpovědných za dané činnosti, ale především zlepšení
jejich životních podmínek v oblasti zdraví, sociálního života a vzdělání. Práce skupiny Sekem se dá
podrobněji popsat následujícím způsobem:

2000 lidí denně proudí na centrální území farmy, které je podobno oáze v poušti: vysoko vzrostlé
a na stín bohaté stromy lemují aleje. Mezi nimi se rozprostírají rozlehlá pole, meze, cesty, květinové
záhony a nesčíselný počet bílých budov. V pěti velkých kuchyních je pro každého spolupracovníka
připravován oběd. Jednotlivé závody produkují rostlinné farmaceutické produkty (pro potíže se
srdcem, látkovou výměnou, pro psychická onemocnění nebo rakovinová onemocnění), byliny,
koření a čaje (značky ISIS), čerstvá zelenina, olejné výrobky a med, bavlna a přírodní textilie.
Počet dojných krav vzrostl v roce 2008 na 500 kusů. Odbytištěm jsou kromě Egypta většina
arabských zemích tak jako četné evropské země, USA, Kanada, Japonsko, Korea, Nový Zéland a
Jihoafrická Republika. Roční růst dosahuje 20% a díky tomu dochází k neustálému rozšiřování a
zakládaní nových firem. Ze zisků těchto firem je z velké části financován provoz přidružených
sociálních a kulturních zařízeních.
Tato zařízení, jež jsou součástí farmy Sekem zahrnují školu se školkou (s celkovým počtem 300
žáků, kteří přichází převážně z okolních vesnic), učiliště (s 200 žáky), léčebně-pedagogické

zařízení, lékařské centrum (v němž je denně ošetřeno na 1.000 lidí), skupinu sociálních pracovníků
(ti se v přilehlých vesnicích angažují v různých oblastech, jako např. odstraňování odpadů,
zdravotní pojištění, osvěta v oblasti hygieny, posilňování postavení a práv žen).
K tomu se jedná v rámci Egypta o jedinečný projekt i z toho důvodu, že zahrnuje dalších 100 dětí
ve věku od 9 až 14 let, které za lehkou práci na farmě – otrhávání heřmánkových květů (jako
alternativu za jinak běžnou dětskou práci) dostávají základní vzdělávání. Kromě toho Sekem
zahrnuje školu nabízející eurytmické vzdělávání, pak školu, která má stejný koncept jako německé
„Volkshochschulen“, tj. školy, které nabízí další vzdělávání či odborný výcvik pro již pracující
dospělé. K tomu všemu byla v roce 2008 v Kairu založena vlastní univerzita.
Základním principem filozofie projektu Sekem je zohledňování přirozených cyklů a rozvíjení
spolupráce všech zúčastněných lidí. K přirozeným (nebo můžeme říci „přírodním“) cyklům patří
např. dojné krávy z Allgäu (část v jižním Německu), které umožnily začátek celého biologickodynamického hospodářství na základě prvotního kompostování a obohacování půdy. Spolupráce v
hospodářsko-sociální oblasti se odehrávána na rozličných rovinách. V současnosti spolupracuje se
Sekem 350 farem z celé země. Jejich zemědělci jsou proškolováni v metodách biologického
pěstitelství. Své produkty pak mohou dodávat na trh prostřednictvím Sekemu.
Malé a větší skupiny (kruhy) spolupracovníků jsou pravidelně tvořeny na základě principu
spolupráce všedního dne. Díky otevřenosti, transparentnosti a neustálé ochoty k rozhovoru bylo
možné několikrát překonat počáteční předsudky ze strany egyptské společnosti vůči neznámým
novým metodám Sekemu. To se podařilo jak na lokální úrovni ve vesnicích v nejbližším sousedství,
jejichž obyvatelé se domnívali, že lidé ze Sekemu nejsou pravověrnými muslimy, tak také na úrovni
širší veřejnosti díky spolupráci s novináři, zemědělskými odborníky a s vládou. Např. poté, co se
ukázala praktičnost a úspěšnost biologického způsobu boje se škůdci bavlníků, jakého se používá v
Sekemu, vydala i egyptská vláda zákaz postřikování pesticidů z letadel na bavlníkové plantáže v
celé zemi. V roce 2007 navštívila farmu manželka tehdejšího prezidenta Mubaraka, aby se blíže
seznámila s inovativním projektem „heřmánkových dětí“.
Díky spolupráci na mezinárodní úrovni profitují různé podniky z externího odborného vědění.
Pravidelná spolupráce se odehrává především v německy mluvících oblastech. Zhruba polovina
všech výrobků nachází svůj odbyt za hranicemi Egypta. V tomto smyslu se nejedná o egyptský
projekt, ale o podnikatelský projekt v globalizovaném světě, který navíc spojuje arabskou a
evropskou kulturu a je od samého začátku založen na mezinárodní spolupráci.

V letech 2003 a 2004 byl projekt pro svůj inovativní a perspektivní charakter poctěn udělením
alternativní Nobelové ceny a cenou Schwab-Foundation (pořadatele každoročního hospodářského
fóra v Davosu) za „vynikající sociálně angažovaný podnik“.

Informace byly kromě jiného převzaty z: www.dreigliederung.de/Texte/2004/Abouleish

