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Potrzeba transparentności
04.12.2015, Anna Paluszek

Udostępnianie informacji na temat tego, gdzie odbywa się szycie, skąd pochodzą surowce oraz jak wyglądają
poszczegĂłlne etapy produkcji pod kątem poszanowania praw pracowniczych i standardĂłw ochrony
środowiska, jest niezbędne by mĂłwić o odpowiedzialnym biznesie firm obuwniczych.
Â
Transparentność czyli jawność
Â
Transparentność nie jest rozwiązaniem wszystkich problemĂłw obecnych w przemyśle obuwniczym i
skĂłrzanym, opisanych w artykułach o aspektach społecznych czy substancjach szkodliwych w butach, ale
jest niezbędnym elementem by mĂłc dążyć do tych rozwiązań i stanowi zazwyczaj złożoną układankę zasad,
sposobĂłw ich egzekwowania oraz kontroli.Â Brak odpowiedniego zabezpieczenia w postaci jawności
informacji na temat łańcucha dostaw, niweczy realne szanse na wprowadzenie standardĂłw
odpowiedzialności społecznej czy środowiskowej w życie.
Â
Fakt: Fair Wear Foundation (FWF)Â inicjatywa wielostronna dla branży odzieżowej podkreśla, że "bez
transparentności nie ma odpowiedzialności", dlatego jest to jedna z kluczowych zasad samej inicjatywy. FWF
jasno wskazuje, że udostępnianie informacji przez firmę jest niezbędne, aby mogła być ona wiarygodna i
wpływa pozytywnie na warunki pracy w swoim łańcuchu dostaw.
Â
Co oznacza brak transparentności w łańcuchach dostaw?
Â
To przede wszystkim trudności w dochodzeniu praw pracowniczych osĂłb, ktĂłre zostały skrzywdzone,
Â niemożność kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy, wreszcie rozmycie się zakresu odpowiedzialności
poszczegĂłlnych podmiotĂłw (firma sprzedająca, importer, dostawca, podwykonawca). Firmy nieujawniające
informacji, nastawiają się na klienta ktĂłrego interesuje tylko cena, i nic poza nią.
Â
Dlaczego to ważne w przemyśle obuwniczym?
Â
Z pewnością wielu z Was zastanawiało się jak to możliwe, że płacimy za skomplikowany produkt, jakim jest
but, tak niewiele. Zwłaszcza, że potem odkrywamy, że został on wyprodukowany na drugim końcu świata i
sprzedany po przystępnej cenie, przez markę, ktĂłra ciągle zarabia więcej i więcej.

Fakt: Jeden but sportowy może zawierać 26 rĂłżnych materiałĂłw i składać się z 65 oddzielnych
komponentĂłw, z ktĂłrych wszystkie wymagają około 360 etapĂłw obrĂłbki.
Â
Jakie koszty zrzucane są na barki pracownikĂłw z początku łańcucha dostaw, społeczności lokalne i
środowisko naturalne w krajach producenckich? Warto wymienić kilka:
- nadmierna i niekontrolowana eksploatacjaÂ zasobĂłw naturalnych, np. wodnych - procesy garbowania
skĂłr to olbrzymie zapotrzebowanie na wodę,
- zanieczyszczanie zasobĂłw wodnych - ilość substancji chemicznych wypuszczanych przez garbarnie do
rzek sprawia, że jest to czwarty co do szkodliwości dla środowiska przemysł na świecie,
- choroby i pogarszanie się zdrowia pracownikĂłw i społeczności lokalnych, jakie powodują niektĂłre
substancje używane przy produkcji butĂłw,
- niskie płace, ktĂłre nie pozwalają na realizację praw człowieka, jak prawo do edukacji, prawo do czystej
wody i żywności, czy prawo do godnego życia.
- brak zabezpieczeń społecznych, emerytalnych, co nie przyczynia się do rozwoju społeczeństw, jeśli
uznamy, że rozwĂłj mierzyć będziemy dobrobytem społecznym a nie ilością wyprodukowanych i
sprzedanych za granicę dĂłbr.
Fakt: Jedna para butĂłw skĂłrzanych to 25Â 000 litrĂłw wody zużytej w trakcie ich produkcji oraz 50 m2
zużytej ziemi.
Â
Potrzebna należyta staranność
Â
Tak szeroki obszar potencjalnych zagrożeń i problemĂłw wskazuje, że potrzebna jest zmiana systemowa, nie
skupiająca się na pojedynczych firmach, lecz na wprowadzaniu regulacji i narzędzi egzekwujących i
kontrolnych, uniemożliwiających łamanie międzynarodowych standardĂłw prawa pracy czy problemĂłw
środowiskowych.
Â
Należyta staranność czyli z j. angielskiego due diligence rozumiana jest jako proces, w ramach ktĂłrego
przedsiębiorstwo rozpoznaje problem, podejmuje działania prewencyjne, podejmuje działania naprawcze i na
koniec bierze odpowiedzialność za sposĂłb, w jaki jego działalność gospodarcza może niekorzystnie
oddziaływać na przestrzeganie praw człowieka. Nie chodzi tylko o rozpoznanie przez firmę ryzyk, lecz o
zrozumienie wpływu jaki ma firma na otoczenie społeczne i środowiskowe. A dalej o podjęcie działań
prewencyjnych, zaś w przypadku nadużyć, działań naprawczych mających na celu mitygację spowodowanych
przez firmę szkĂłd, zarĂłwno w całym łańcuchu dostaw jak i w kontekście rĂłżnych relacji biznesowych.
Â
Podejście oparte o zasadę należytej staranności pozwala spojrzeć na działalność biznesową z perspektywy jej
oddziaływania na ludzi i środowisko naturalne. Nawet jeśli brzmi to idealistycznie jest to podejście
promowane przez organizacje międzynarodowe już od lat. Dlaczego nie mamy efektĂłw tego nowego
podejścia? Ponieważ, są to zasady, ktĂłre przedsiębiorstwa mogą przyjąć dobrowolnie, np. w ramach swoich

programĂłw społecznej odpowiedzialności.
Â
Dlatego organizacje społeczne domagają się wprowadzenia wiążących dla biznesu zasad i odrzucenie
"dobrowolności". W marcu 2015, także w Polsce grono 30 organizacji na czele z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich, w tym Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, wysłało list do Pani Premier Ewy Kopacz o
rozpoczęcie realnych prac nad Krajowym Planem Działań w zakresie biznesu i praw człowieka.Â Plan jest
niezbędny do realizacji zasad zawartych w opracowanych przez ONZ "Wytycznych dotyczących Biznesu i
Praw Człowieka". Unikanie odpowiedzialności byłoby znacznie trudniejsze, gdyby firmy były zobligowane
do transparentności czyli ujawniania informacji na temat swego łańcuch dostaw. Taka praktyka powinna
obejmować nie tylko upublicznienie listy bezpośrednich dostawcĂłw (co robią już nieliczne firmy odzieżowe
i obuwnicze), ale także listy poddostawcĂłw i podwykonawcĂłw.
Â
"Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka" jasno wskazują, że to firmy muszą wziąć
odpowiedzialność za przypadki łamania praw człowieka spowodowane lub powiązane w jakiś sposĂłb z ich
działalnością. Oznacza to, że nie mogą się one już tłumaczyć niewiedzą i brakiem kontroli nad swoim
łańcuchem dostaw. Firma powinna wiedzieć, że np. jej dostawca używa zakazanych toksyn przy produkcji,
albo nie płaci należycie swoim pracownikom i w tym celu pytać i sprawdzać. Tym się objawia należyte
staranie. Natomiast udostępnianie informacjiÂ pozwala związkom zawodowym, organizacjom pracowniczym
i społecznym na sprawdzanie wiarygodności firm.
Â
Fakt: W czerwcu 2011 r. Rada Praw Człowieka ONZ jednomyślnie przyjęła "Wytyczne dotyczące biznesu i
praw człowieka" stanowiące kluczowe narzędzie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej z
poszanowaniem praw człowieka.
Â
Dowiedz się więcej:
Â
Więcej na temat specyfiki przemysłu obuwniczego znajdziecie wÂ naszej broszurze "Globalny przemysł
obuwniczy wÂ zarysie"
Â
Polecamy następujące filmiki dotyczące aspektĂłw poruszanych w artykule:
- Filmik o łańcuchu dostaw ubrań zrealizowany przez FWF pokazujący jak ważna jest transparentność:
https://www.youtube.com/watch?v=SfQgfKz8t9w
- Spot kampanijny Kupuj Odpowiedzialnie Buty: https://www.youtube.com/watch?v=dKfS9hpGd2I
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