
  اقتصاد زنان
 

 صنعت پوشاك بنگالدش روي كاكل زنانش مي چرخد

در بنگالدش هم اوضاع به همين ترتيب . شناخته مي شود» صنعتي سرشار از تناقض ها«صنعت پوشاك در سراسر دنيا به عنوان 
 .است

هاي فزاينده اي براي استقالل مالي و بهبود  اين امر به ويژه در مورد زناني صدق مي كند كه از يك سو فرصت
اين صنعت به دست مي آورند و از سوي ديگر در معرض فشار سوءاستفاده  اوضاع زندگي در نتيجه اشتغال در

ارتباط . قرار مي گيرند هميشگي از سوي مديران و نيز شرايط سخت و خطرناك در بسياري از كارخانه ها هاي
در صنعت پوشاك جريان دارد، مشتي نمونه خروار از  ني عموما مرد و كارگران زنپويايي كه ميان مديران ميا

 .ديد اي است كه در بسياري از خانواده ها و نيز جوامع بزرگ تر در بنگالدش مي توان همان ارتباط پدرساالرانه

 
هاي جامعه انعكاس دغدغه  اتحاديه هاي كارگري در بسياري از بخش هاي آسيا كه عموما اصلي ترين راه

هاي گوناگون اداره مي شوند و آنقدرها كه ادعا مي كنند  كارگري به شمارمي آيند نيز با مديريت مردان در رده
واقعيت اين  با اين حساب اوضاع بايد براي خانم ها در بنگالدش بد باشد اما. زنان نيستند نماينده خوبي براي

هرچند تغييرات درحال وقوع در اين . كدورت د تا تاريكي واست كه در اين صنعت بيشتر نور اميد ديده مي شو
اما مهم اين است كه اين تغييرات را گروه هاي كارگري ايجاد كرده و  صنعت آهسته و پيوسته پيش مي رود،

 .برند و مديريت بسياري از آنها با زنان است پيش مي

 
سازمان هاي زنان، سازمان  ه هستند، بلكهفدراسيون هاي پوشاك در بنگالدش، نه تنها اتحاديه هايي ثبت شد

سازمان ها نه تنها خانم ها به عنوان عضو حضور دارند، بلكه  در اين. هاي مردم نهاد و سازمان هاي توسعه دارند
كه در  تشكيل شد 2005در سال  Awaj براي مثال فدراسيوني به نام. مديريتي هم هستند داراي پست هاي

صاحبان كارخانه ها و نيز بين كارگران  مهمي دارد و به عنوان رابط بين كارگران وبخش احقاق حقوق زنان نقش 
 .و دولت نقش ايفا مي كند

 
كار در بخش صنعت پوشاك را  سال 25بنيانگذار اين فدراسيون خانمي به نام ناسما آكتر است كه خودش سابقه 

... ود، در نهايت فشارها نصيب كارگران مي شوداي تعطيل ش اگر كارخانه«: او دراين باره گفته است. داشته است
فدراسيون اتحاد ».دارد بستگي به سالمت بخش پوشاك) بنگالدش(كارگر زن و پيشرفت كشور ما  رفاه ميليون ها

به  1994ديگري از اين نهادها است كه در سال  نمونه (BIGUF) كارگران مستقل صنعت پوشاك بنگالدش
 .صنعت پوشاك تاسيس شد و اكنون رياست آن با خانم نوميتا ناث است همت تعدادي از كارگران زن در

 
سابقه كار كردن درصنعت  رهبران اين اتحاديه در واقع كارگران بخش پوشاك هستند نه مديراني كه هرگز

كه هماهنگ سازي بين نمايندگي هاي غيررسمي و  اين فدراسيون ها توان اين را دارند. پوشاك را ندارند
 منافع جامعه كارگري را از طريق كانال هاي سياسي رسمي نمايندگي ي شده را انجام دهند وسازمانده



حقوق در صنعت  فدراسيون هاي كارگري صنعت پوشاك نقش اساسي در ايجاد فشار براي افزايش.كنند
 از يك دهه اصال مطرح نشده است، همچنين معضل حقوق بيش. داشتند 2014و  2010بنگالدش در سال هاي 

 .كارگران تظاهرات يا اعتصاب نكرده باشند دليل اين مطرح نشدن البته اين نيست كه

 
اتحاديه ها مي توانستند در تعامل  تفاوت در نقش تغييريافته كارگران در ائتالف سياسي و تاثيري بود كه اين

. د از حاشيه به متن بياينداز مسير ارتباطي كانال هاي رسمي توانستن در واقع كارگران. رودررو با دولت بگذارند
كارگران و وضع مناسب  مقابل، در سريالنكا و كامبوج، كشورهايي كه به خاطر بهبود در وضعيت حقوق در

پيگير حقوق كارگران در كل و به خصوص خانم ها  كارخانه ها شناخته مي شوند، تعداد كانال هاي رسمي كه
 اديه هاي زيادي در هر كارخانه وجود دارد، اغلب به جايكامبوج، درحالي كه اتح در. باشد، بسيار كم است

ها اغلب شديدا مردانه است و  به عالوه، رهبري اتحاديه. سازماندهي واقعي، شاهد درگيري هاي داخلي هستيم
 .بخش نمي دهند اهميت چنداني به دغدغه هاي نيروي كار زن در اين

 
شنيدن صداي شان يا حمايت  باوجود چندين اتحاديه در هر كارخانه، كارگران حس نمي كنند كه تريبوني براي

معناداري ميان سياست گذاري در سطح ملي نمي بينند و در واقع  آنها گفتمان. از منافع شان وجود داشته باشد
اتحاديه  در سريالنكا،. ثر نمي دانندخصوصي و دولت و نيز رقابت بين اتحاديه ها را مو گفت وگو بين بخش

درصد اعضا و اكثر صاحب 90به  تشكيل شد و نزديك 1999در سال  (FTZWU) كارگران منطقه آزاد تجاري
 .منصبانش زن بودند

 
كار مي كنند اما بازيگر  ...اگرچه اين اتحاديه روي معضالتي چون حقوق كم، دغدغه هاي سالمت و امنيت و

. سريالنكا نگرش و جو سنگين ضداتحاديه اي وجود دارد ياست نيستند چون عموما درمهمي در چرخه هاي س
اتحاديه هاي  در سريالنكا: اتحاديه كارگران منطقه آزاد تجاري در گفت وگويي چنين گفت در اين باره رئيس

ها، شوراهاي جاي اتحاديه ها يا فدراسيون  در سطح كارخانه، به.صنفي به عنوان شريك درنظرگرفته نمي شوند
پيشنهادي تعريف شده اند كه كارگران مي توانند براي بيان  و صندوق هاي (JCCs) مشترك مشورتي

در اين موضوع با هم  اما هم كارگران و هم فعاالن. پيگيري منافع شان از اين امكان استفاده كنند درخواست ها و
  .نگراني هاي كارگران نيستندبراي  توافق دارند كه هيچ يك از اين تشكل ها نماينده خوبي

 


