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W poszukiwaniu płacy zapewniającej godne życie w Azji Południowo-Wschodniej. 

 

Dyskusje dotyczące definicji, procesów i konsekwencji wysokości płacy minimalnej i „minimum 

życiowego” są zazwyczaj bardzo gorące i politycznie kontrowersyjne w krajach będących 

producentami ubrań. Na scenie międzynarodowej istnieje wiele różnorodnych inicjatyw 

promujących i wspierających wprowadzenie płacy zapewniającej minimum życiowe 

pracownikom zatrudnionym w zakładach produkcyjnych charakteryzujących się 

intensywnością pracy. Inicjatywy te sięgają od społecznej odpowiedzialności narzucanej              

przez korporację, poprzez inicjatywy wielu udziałowców do wieloletnich kampanii „minimum 

życiowego” prowadzonych przez światowe związki zawodowe. Jedną z ważniejszych 

regionalnych inicjatyw jest Asian Floor Wage Alliance (AFWA). Artykuł ma na celu ocenę                    

jej zasięgu i skutków w Azji Południowo-Wschodniej. Kampania dotycząca wysokości płacy 

zapewniającej godne życie oceniona została na przykładzie działań jakie prowadziła                                 

w Indonezji i Kambodży, dwóch krajach będących liczącymi się producentami ubrań w Azji 

Południowo-Wschodniej. Dane potrzebne do badania zebrano na drodze wywiadów 

przeprowadzonych z producentami ubrań, przedstawicielami marek, związkowcami                         

oraz aktywistami organizacji pozarządowych zajmującymi się prawami pracowników, w tym 

członkami komitetu zarządzającego AFWA w Indonezji i Kambodży, i uzupełniono                                      

o systematyczną ocenę dokumentów i raportów tworzonych przez AFWA. Wyniki badania 

pokazują, że pomimo kilku różnych inicjatyw, Asian Floor Wage nie udało się odnieść sukcesu 

w Indonezji i Kambodży. Autorzy artykułu uważają, że stało się tak ze względu na fakt,                            

iż narodowe konteksty gospodarcze, polityczne i instytucjonalne są głównym napędem 

strategii i priorytetów organizacji ustawodawczych, rządów i udziałowców. Przy braku 

solidnych lokalnych i regionalnych koalicji związków zawodowych, wysiłki prowadzące                        

do wspólnego i skoordynowanego podejścia do płacy zapewniającej godne życie nie mają 

szansy się powieść. Duża część literatury przedmiotu koncentruje się na krajach rozwiniętych. 

Niniejszy artykuł poszerza zakres literatury poprzez systematyczne badanie międzynarodowej 

kampanii na rzecz godnego wynagrodzenia w rozwijających się państwach azjatyckich. 


