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 توضیح مترجم

ها هترینب  ، درود فراوان بر شما و با آرزوی«ُجنگ کارگری هفتە»رفقا، دوستان و خوانندگان عزیز 

ن شماره پنجاهمیدر سال نوی میالدی در هر کجای جهان کە هستید. گرچە این یادداشت را بە مناسبت 

گردد کە این مطالب را فرستم، خوشحالی من از این کار بە بیش از شش سالی بر میجنگ کارگری می

 ایم.ر صور مختلف تهیە و تقدیم شما کردهدی جنبش جهانی کار درباره

ها توجە شده است و آنچە کە از جنبش در این تجربە بیش از هر چیز بر محتوای تحلیلی گزارش

گیری برای ما در ایران بوده است. متاسفانە نە فقط در ی در کشورهای مختلف جهان قابل درسکارگر

های کارگری از شکل صنفی خود خارج شده و ها و تشکلایران بلکە در بیشتر کشورهای جهان اتحادیە

ت کە این اند و عدم استقالل صنفی و سیاسی باعث شده اسها تبدیل شدهبە ابزار سیاسی احزاب و دولت

 رگران را در مقاطع هویتی گونە گون خویش جذب نمایند.ها نتوانند کاتشکل

های صنفی و کارگری در کشورهای غربی پیشرفتە مانع از آن نشده است کە مضافاً، توجە بە تشکل

ی کشورهای آسیایی، ها دربارهکشورهای پیرامونی از این مجموعە غایب باشند و بسیاری از گزارش

ن، کارگران ایی و آمریکای التین بوده است. از سوی دیگر بر نقش اقشار گونە گون از جملە زناآفریق

 های چند مقطعیگیرد و بر نقش هویتها توجە ویژه صورت میهای قومی در این جنبشمهاجر و اقلیت

 کارگران تاکید شده است.

های جنبش کار در بازی ت و در نقشها بسیار آموزنده بوده اسی این گزارشبرای خود من کار ترجمە

ی هند، آفریقا و آمریکای التین( و حتی در طلبانە )بە ویژه در شبە قارهسیاسی و مبارزات استقالل

ام. در خاتمە امیدوارم با ابراز تحکیم استثمار )نمونە اسرائیل( در این کشورها دروس فراوانی گرفتە

 تر باشد.تر و آموختنیی روشنوی آیندهی این مطالب راه بە سنظر رفقای خواننده

 گودرز

************** 
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 دیباچه: چرا نقش زنان در تصمیم گیری ورهبری اتحادیه ها مهم است؟

د محو نقش زنان در رهبری را بای یبارهعاصر هر نوع شک و تردید موجود دردوران م

فوبیاهای مختلف علیه زنان و پرستی، نژاد یها و غلبهجوییکرده باشد. در مقابل ستیزه

، همراه با نزول «قدرت نرینگی»گیری های جنسی و مذهبی و ظهور و اوجاقلیت

ت محیطی، های زیسقطبی، و نابودی کنترل دموکراسی، تشدید اختالفات ارضی، جوامع دو

ر برای های مساوی و حتی برتبا دیدگاه ،دهند که فمینیسم واقعیزنان در همه جا نشان می

 me#امور آماده است. خسته از انتظار طوالنی، با جنبش "#من نیز" ) یرهبری و اداره

too ،تا بازگشت جنبش ضد منع سقط جنین در ایرلند و اولین اعتصاب زنان در اسپانیا ،)

 زنان در حال صعود و ابراز توان و قدرت خویش هستند.

 داران برای بازسازی صلح،پایان سرمایەا پیشگام مقاومت در برابر حرص بیهاتحادیە

ما  اشد،دموکراسی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض جنسیتی هستند. اگر قرار بر پیروزی ما ب

شود، اما ستیم. در حالی کە پیشرفت حاصل میهای خودمان هنیازمند تحول در ساختار تشکل

های ادیەن در اتحهای کالگیریدر جایگاه قدرت و نفوذ در تصمیم تعداد بسیار اندکی از زنان

 شوند.صنفی دیده می

ز آماری ا (ITUC)های صنفی المللی اتحادیەزنان کنفدراسیون بین یکمیتە 2012در سال 

 طور عام در بازار کار را موردە های صنفی کارگری و بسازمان ینقش زنان در اداره

کە تعداد  حالی دست آمد. درە این بررسی بای از بسیار نگران کننده یبررسی قرار داد. نتیجە

زنان در میان  %15کمتر از  کل اعضاست ولی %40های صنفی زنان در اتحادیە

م کمتر از تراک %26های اتحادیە جای دارند. از سوی دیگر نقش زنان نزدیک بە رهبری

ک عضویت مردان است و مضاف بر آن تفاوت نرخ حقوقی زنان برای کار مساوی هم نزدی

تر از مردان و ست و زنان برای اشتغال در کارهای سطح پایینکمتر از مردان ا %20بە 

 روند.کار میە استاندارد و گاه در کارهای جزئی و گاه رایگان ب امور غیر
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برد نقش المللی برای پیشزنان خواستار یک بسیج بین یها، کمیتەالعمل بە این چالشدر عکس

زنان  یسهمیە %30ها شد و توصیە کرد کە ضروری ست حداقل بە زنان در رهبری اتحادیە

ا ما ر»دست یابند. جنبش  IUTCهای وابستە بە های کالن در سازمانگیریدر سطوح تصمیم

د و مورد تایی 2014در ماه مە  IUTCجهانی  یسومین کنگره یوسیلەبە  «حساب آورید!ە ب

شود، باید ە مانع رشد زنان در بازار کار مییی کهاقرار گرفت و توصیە کرد کە زمینە حمایت

دران با های موجود از امکان الزم برای تسهیل کار ماویژه بر نقصانە رفع و رجوع گردد، ب

 کودکان کم سال تالش الزم صورت گیرد.

های دیەستە بە کنفدراسیون جهانی اتحاهای وابتمام تشکل «ما را بە حساب آورید!»جنبش  2014از 

یج بس 2018در دسامبر  ITUCرا برای رسیدن بە اهداف زیر تا اجالس چهارم جهانی  ITUCصنفی 

 کرده است:

  های گیرینقش زنان در تصمیم %30نصاب  های عضو شورای عمومی بە حداتحادیە %80حداقل

 کالن دست یابند.

 ؛افزایش یابد %5حداقل  ITUCهای عضو کنفدراسیون تراکم عضویت زنان در اتحادیە

 

 

 

 

رشد اشتغال و  یعدالت اجتماعی و اقتصادی و بە عنوان بخشی از برنامە یاستوار بر یک برنامە

قدمات الزم توسعە برای افزایش نقش زنان در بازار کار و دسترسی آنان بە کار بهتر، الزم بود کە م

ها ارگاهز جملە تاسیس مهد کودک در کا ،برای حمایت از مادران و محیط کاری مناسب برای خانواده

ملە وسیلە کار ی نبوده است و از جالبتە تجرید «!حساب آوریدە ما را ب»مورد تاکید قرار گیرد. کمپین 

 مورد حمایت قرار ITUCدر  (LRW)و بسیج حقوق زنان کارگر  ITUCمستمر آکادمی سازماندهی 

ها ت نام آنبا ثب ،دنبال آن بوده است کە از حقوق زنان در محیط کارە داشتە است. این کمپین مؤخر ب

ای در های اتحادیەگیریها در تصمیمقش آنها دفاع کند. تقویت تراکم عضویت زنان و ندر اتحادیە

خواهی عمومی حول ها و تحولیەهای اتحادان اجتماعی، و افزایش سطح خواستەمذاکرات جمعی و گفتم

هاست. نان از وجوه مورد توجە این کمپینموضوعات کلیدی و موثر در بازار کار ثابت و موقت ز

 نماید.زنان جوان کارگر تاکید و مکث می هایتەویژه بر روی خواسە کمپین حقوق زنان کارگر ب

انداز زنان فعال چشم «ورید!حساب آە ما را ب»دهد کمپین طور کە متن این گزارش نشان میهمان

های صنفی و فعالین کارگری زن، چە جوان و تسخیر نموده است، رهبران اتحادیەجنبش کارگری را 

ە های صنفی بکمپین تغییرات واقعی در اتحادیە در اثر این اند.سالمند، مشترکاً بە آن روی کرده چە

دهد: های برزیل نشان میاتحادیە کنفدراسیون CUTوقوع پیوستە است، چنان کە این روایت از 
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کند، و مراکز ملی کارگری ما را تقویت میبرابری جنسیتی روش نوینی است کە دموکراسی در »

 «ک راهکارهای عملی نشان داده است.برای رهبری بهتر و تغییرات دموکراتی

یون س زنان کنفدراسدر جریان سومین کنفران 2017در سال  «ما را بحساب آورید!»نتایج کمپین 

ویت لی کە نرخ عضمورد ارزیابی قرار گرفت. در حا ،در کستاریکا ITUCهای صنفی جهانی اتحادیە

چنان سهم ایشان در رهبری و است، اما هم %42طور متوسط برابر ە ها بزنان در اتحادیە

های ت. با این وجود شرکت فعال سازمانهای کالن ناچیز و زیر اهداف تعیین شده اسگیریتصمیم

ها بە گیریاست و رقم مشارکت زنان در تصمیم امید برای بهبود شرایط وابستە در این دوران منشا

 .رسیده است %7های رهبری بە فزایش یافتە و تعداد زنان در پستا %28حدود 

پایانی نشست  یواضح است کە هنوز کارهای زیادی برای رسیدن بە هدف باقی مانده است. نتیجە

ساختاری  بە رهبری، ضمن تحول رای ارتقاسازماندهی زنان ب یکنفدراسیون را متعهد بە ادامە ،زنان

گیرنده در برابری زنان در کسب مناصب تصمیم یابی بە عدالت وبرای تقویت تالش در دست

های آموزشی و بیشتر برنامە یگذاری در توسعە، و سرمایەITUCهای صنفی عضو اتحادیە

ر ساختار نشست متعهد شد کە تأثی ،هاها کرده است. مضاف بر اینسازی زنان برای این مسئولیتآماده

د، نژا اساس جنسیت، نسیتی و مبارزه با تبعیض برمقطعی و سازماندهی برای برابری و عدالت ج چند

 های جسمی و هر نوع دیگر تبعیض را در نظر بگیرد.خودشناسی هویتی، سن و ناتوانی

ده یابی بە اهداف مشخص شهای مهمی در سمت دستبدون شک  قدم «حساب آورید!ە ما را ب»کمپین 

نان زری است کە زنان کارگر مهاجر و در نشست برداشتە است. این بخشی از جنبش فمینیستی کارگ

دهی ور در اقتصاد غیر رسمی را سازمانمحا )نامطمئن(، فصلی، موقتی، آژانسدر مشاغل پروکاری

طور عادی ە کارگری ب یهای تبیین شدهارگری کە از حقوق، مزایا و حمایتنماید؛ زنان کمی

االی بسطوح های وابستە بە آن برای رسیدن بە و تشکل (GUF)جهانی کارگران  یاند. اتحادیەمحروم

سیدن ما برای ر ،کنند. همگام با همهای رهبری خود تالش میها و پستگیریمشارکت زنان در تصمیم

 کنیم.ری زن و مرد در محیط کار تالش میتر و حق براببە شرایط عادالنە

 تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیە –راه  یفهم نقشە

 

 

نمایند. اما دموکراتیک عمل می یها بە عنوان ستون اصلی یک جامعەاتحادیە ،دانیمتا جایی کە ما می

یک  ،این هم درست است کە دموکراسی حقیقی درون اتحادیە برای موفقیت، قوام و بقای اتحادیە
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تا زنان ممکن است  ،ی موجودست. بر طبق آخرین آمارهاقابل اغماض ا ضرورت اساسی و غیر

سال  در ITUCکل کارگران  جهان را تشکیل دهند و تعدادشان بر اساس آمار برابری جنسیتی  50%

شان در شود، اما همچنان نمایندگیبرآورد می %42ها در جهان تا در میان اعضای اتحادیە 2017

 .ستنسبت بە مردان ا %28و حدوداً  های کارگری بسیار کمگیری و رهبری در تشکلمناصب تصمیم

خانواده، و  کار، یە: تبعیض و مزاحمت، توازن سە جانبتوان برشمرددالیل بسیاری در این مورد می

گذاری برای توانمندسازی زنان مکان آموزش و مربی، و عدم سرمایەای؛ عدم وجود افعالیت اتحادیە

های و فدراسیون ها و سندیکاهااتحادیە یهای مدیرهت در انتخابات نمایندگان در هیئتبرای شرک

 اند.ملەقراردادهای کار با کارفرما از آن ج یهای مذاکره کنندهکارگری و در هیئت

ی کارگران های متعدد خود کنفدراسیون جهانرات اگرچە جزئی، هستیم. با کمپیناندک اندک، شاهد تغیی

ITUC های وابستە اتحادیەهای اداری نان هم در عضویت و هم در مسئولیتپیشتاز در افزایش نقش ز

ە است، کشور توانمند ساخت 14نسل نوینی از زنان را در  «تصمیمات برای زندگی»بوده است. بسیج 

موفق شده زنان در مشاغل مهاجرتی، پروکاریایی  LRWاز سوی دیگر جنبش حقوق زنان کار 

جمعی با  ها را برای شرکت در مذاکرات)نامطمئن( و موقت فصلی را سازماندهی نماید و آن

 یدیە، کە در همیاری با اتحا12X12کارفرمایان و جنبش گفتمان اجتماعی  ترغیب نماید. کمپین 

 وو مشروبات  المللی کارکنان مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران، توزیع و خدمات غذابین

ت، ده اسوجود آمە ب IDWFالمللی کارگران خانگی و فدراسیون بین (IUF)سازمان کارگران متحد 

د تأیید مور کشور 25کە تاکنون در  ،بردار در پنجاه کشور جهان را پیش میتغییرات و بهبود قوانین ک

در  ب شده است.نیز تصوی ILOسازمان جهانی کار  189های محلی قرار گرفتە و در اجالس پارلمان

میە زنان در سه %30دف ه 2014است کە در سال  «حساب آورید!ە ما را ب»نهایت همین کمپین 

را انتخاب کرد کە همچنین افزایش  ITUCهای عضو اتحادیە %80گیری در حداقل منصب تصمیم

 گرفت.های کشوری عضو را هم در برمینسبت بە کل اعضا در تمام اتحادیەعضویت زنان  5%

 بە آن وابستە برای این کمپین ثبت نام کردند و بیست تشکل دیگر هم عمالً  یاتحادیە 100بیش از 

اد گذاشتند. های مستقل خود را بنیطراحی شد و شصت اتحادیە هم پروژهای منطقە یپیوستند. پنج برنامە

های دمقای داشت، با وجود کنندهانداز خیرهداد و چشممجموعە بسیار بزرگی را تشکیل می گرچە این

ها و در گیریهدف مشارکت بیشتر زنان در تصمیم بیشتری کە باید در این راه گذاشتە شود، ولی

های و استراتژیها است و در امکان استفاده از تئوریرهبری جنبش کارگری نتایج قابل توجهی داشتە 

 (ACTU) الیاهای کارگری استرطور مثال شورای اتحادیەە های مثبتی برداشتە شده است. بگام ،متنوع

رای بپست رهبری  35بە رقم  ،سراسری یاتحادیە زنان در مسئولیت %50با الزام رسیدن بە نسبت 

یشل مکە شامل دبیرکل َسلی مک مانوس و پرزیدنت  ،نفری دست یافتە است 65زنان از مجموعە کل 

 شود.هم می ACTUاونیل در 

تە و حاصل های فراوانی مورد آزمایش قرار گرفبندیهای متعدد و سهمیەها و توصیەدر این راه بیانیە

رای بهای ارتباطی و قرار گرفتە است. جهت ایجاد شبکە ها بررسی و تصمیمات مورد تجدید نظرآن

مال ها و استراتژی برای مدیریت زنان، نزدیک شدن و اعاری در تربیت و آموزش تکنیکذگسرمایە

های مالی از آوری اعانە و کمکهای اجتماعی جمعر رسانەل ارتباط جمعی و فعالیت دنفوذ بر وسای

ر کنار های عموماً مردساالن برای رسیدن بە قدرت در اتحادیەهاست تا موانع بر سر راه زناضرورت

ا نتایج ام ،زده شود و برابری جنسیتی بە اهداف خود دست یابد. راه طوالنی هنوز باقی مانده است

الت دموکراسی ساختاری در تشکیها برای دهد اتحادیەاست کە نشان میدست آمده ە گیری هم بچشم

 اند.های مثبتی برداشتەگام
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 تقسیم برابر امکانات کافی نیست، ما باید قدرت را عادالنه به اشتراک بگذاریم

 

 یو دهههای صنفی نیز، که در آن در دکل شورای استرالیایی اتحادیه دبیر ،برای َسلی َمک مانوس

ه است. برای برابری پایان نیافت اند، اما مبارزهپست ریاست را زنان در دست داشته اخیر همیشه

ه هایی که گاه ببرای غلبه بر تبعیض ،دانده حضور زنان در رهبری را الزم میداشتن قوانینی ک»

سنت  در ها بر زنان در جوامع مختلف اعمال شده و نیز باورهای پایدارطور ناخودآگاه برای مدت

نبش ما جهای رهبری را در اجتماعاتی که مردساالر هستند نیاز است. زمانی که زنان توانستند پست

نایعی صبه دست گیرند، این برابری طبیعی شد. این چالش سپس از آنجا به سطوح دیگر از جمله در 

ند کوچک و یا ان( با فرزشوند و عمدتاً محیط کار را برای زنان )و نیز مردسنتاً مردانه شناخته میکه 

ی را برانیز گسترش یافت و انتظارات از رهبری  سازندنیازمند کمک، دشوار می یعضو خانواده

 «حل این مشکالت باال برد.

 «هید!قوانین را تغییر د»ە نام در حال حاضر کمپینی را ب ،ACTUشورای ملی کارگران استرالیا 

پین در دسامبر گذشتە مورد تأیید قرار گرفت. این کم ITUCچهارم  یکند کە در کنگرههدایت می

ن ملە شامل چندیکارگران است و از ج یخواستار تضمین امنیت شغلی و دستمزد بهتر برای همە

ً خواستە برای آسیب برد: انعطاف در ان را باال میمنافع زن پذیرترین قشر کارگران است کە مستقیما

یش دستمزد ناتوان و نیازمند، افزا یول حفاظت از عضو خانوادهساعات کار برای مادران و پدران مسئ

ە زنان را کشود، اصالح قوانین بازنشستگی ە تا سە میلیون کارگر را شامل میتا حداقل نیاز زندگی ک

ی دستمزد دهد، و باالخره قوانینی کە تفاوت عملت از فرزندان مورد تبعیض قرار میبرای زمان حمای

 در کار مشابە از بین ببرد. زنان را با مردان

هم آمده آن  «کنیمما دیگر صبر نمی»ون کارگری استرالیا کە در کمپین یک تقاضای دیگر کنفدراسی

 است کە کارگران در صورت نیازهای فامیلی یا وقوع خشونت خانگی بتوانند از ده روز مرخصی

مالی قابل  یەهزین ،خشونت خانگی های آغشتە بەبرای ترک محیط»گوید: استفاده کنند. مک مانوس می

در چنین شرایطی و »ن کارگران استرالیا نشان داد کە یک تحقیق کنفدراسیو «شود.اعتنایی صرف می

ز ساعت مرخصی از کار نیا 141هزار دالر استرالیا و  18برای فرار از خشونت خانگی حداقل 

های بدیهی آن است. بە دنبال حکمی زینەکشی و سایر هرقم و هزینە، شامل اجاره و اسباباین  «است.

تا کنون کارگران استرالیا از پنج روز مرخصی  2018از طرف کمیسیون کار عادالنە، از ماه اوت 

د کە نویساند. مک مانوس میع مشکل خشونت خانگی استفاده کردهبدون حقوق برای رفع و رجو

کافی پیش نرفتە است. پنج روز مرخصی بدون حقوق  یاین قرار بە اندازه»ها معتقد هستند اتحادیە
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این کمپین مهمی است چرا کە زندگی  «اند.خوشی است کە بگویند کاری کردهکافی نیست و تنها یک دل

بە کارفرما ها حتما از پنج سنت در روز کە سرجمع نآزندگی »کار امری مهم و حیاتی است،  یطبقە

 «شود بیشتر ارزش دارد.تحمیل می

ی برای درازمدت جامع یبرنامە یەبا ارائ JTUCهای کارگران ژاپن کنفدراسیون اتحادیە 2013ر د

برابری جنسیتی، همراه با سایر عوامل دیگر در افزایش جایگاه زنان در رهبری و  یتوسعە

ی در ت ناشی از زن ستیزنقش بازی کرده و تا حدودی بر مشکال 2020های کالن تا سال گیریتصمیم

ز امثل تبعیض علیە زنان بە دلیل مرخصی دوران حاملگی یا حق بازگشت بە کار پس  ؛حیط کارم

 .وضع حمل، فائق آمده است

نس در جریان کنفرا «زمان برابری» یای با نشریەدر مصاحبە JTUCتومو کویو شینو نایب رئیس 

شان، وقتی کە علت زن بودنپن زنان بە سادگی بە در ژا»گوید: در کوستاریکا می ITUCالمللی بین

گوید کە او می. «گیرندت از فرزندان، تحت تبعیض قرار میدار بشوند یا بە علت نیاز بە مواظببچە

منتقل  ت بە اجباربسیاری از زنان باید بین کار و خانواده یکی را انتخاب کنند. بسیاری از آنان ، هر وق

توانند در میشوند. آنها نکنند، مجبور بە ترک کار می ی کارشوند و باید در محل یا دپارتمان دیگرمی

دار شوند. با مقطعی از عمرشان تصمیم دارند بچەیک جا بە کار ادامە دهند، فقط بە خاطر آن کە در 

شتغال وجودی کە تبعیض و ستم مضاعف بە زنان بە خاطر حاملگی طبق قوانین عدالت و برابری در ا

 JTUCها و است اما بسیاری از نیروی اتحادیەقانونی و خالف  یرو امکانات برابر در مؤسسات غ

گردد. این صی زایمان یا شیردهی بە اطفال میصرف دفاع از کارگران زن در موقع حاملگی، مرخ

 یرائەها شامل آمارگیری و پیگیری از تبعیض و ستم نسبت بە زنان در محیط کار و سپس امحدودیت

ای صرفاً در مورد نامەراهنما و آیین یکارگران ژاپن کتابچە یاتحادیە یشود. کنگرهکمک بە آنان می

ادری خود محاملگی و زایمان تهیە و منتشر کرده است تا بە ایشان کمک کند چگونە بین کار و وظایف 

 در محیط کار در کشور ژاپن تعادل برقرار کنند.

 
 

 

مسئول  (ASI Venezuela)های کارگری ونزوئال وتو دبیرکل ائتالف مستقل اتحادیهآن فرانسیسکو س

کرد، و توانست عدالت را در ونزوئال رهبری می «ما را به حساب آورید!»دپارتمانی است که کمپین 

( و %48سراسری را به زنان ارائه دهد ) یتقریبی در تقسیم امکانات و تعداد نمایندگان در کنگره

از »ر انتخابات را به نتیجه برساند. زنان به شرکت دهای ارتباطی برای مشارکت و ترغیب شبکه
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مدت، ما سعی داشتیم توان زنان را در محیط کار افزایش دهیم. چگونە؟ و کوتاه نظر اهداف درازمدت

های مدیریتی و ش غیرقابل انکار و مهمی از کمیتەکە بە بخشان. بە چە منظور؟ برای آنندهیبا سازما

طور مثال من ە های کالن را تسهیل نماید. بگیریو شرکت آنان در تصمیم تبدیل شده اجرائی اتحادیە

بە این سمت  2014کارکنان مؤسسات آموزشی در ایالت الرا هستم. وقتی کە من در  یدبیر اتحادیە

 9000کە ما از مرز توانم بگویم اشتیم. امروزه در کمال افتخار میعضو د 5600انتخاب شدم، ما 

ما را »کمپین  یعضو جدید ثبت نام کردیم و این در نتیجە 1400ایم. در ماه گذشتە ما عضو عبور کرده

 بە دست آمد. «سازماندهی، اتحاد»و شعار اصلی آن  «بە حساب آورید!

ما را بە حساب »بت نام در کمپین با ث (UNTA-CS Angola)ملی کارگران آنگوال  یاتحادیە

ً رشد قابل توجهی را شاهد بود. اتحاد ITUCهای کارگری جهانی اتحادیە یدر کنگره «آورید!  یە سریعا

غییرات گرچە باید در نظر داشت کە این رشد بە ت .باال رفت %17گذشت و سهم زنان تا  %5از مرز 

 1998سال  درویژه زنان  یقبلی هم وابستە بود. در نهایت تعداد زنان عضو بە دنبال تشکیل یک کمیتە

و نایب  UNTA-CSجانشین دبیرکل  ،ماریا فرناندا کاروالیو فرانسیسکو .تباال رف %40تا مرز 

ژه در مورد بە وی ،کمپین بە ما اجازه داد تا آگاهی را در میان زنان کارگر»گوید: می ITUCپرزیدنت 

ها مهم یەزنان همان قدر در وضعیت اتحاد عضویت در اتحادیە باال ببریم و همە را متقاعد کنیم کە

قاطع  ایالت در سراسر کشور با حمایت 18در  «ما را بە حساب آورید!»کمپین  «ە مردان.هستند ک

ویت در باعث شد کە زنان بیشتری را بە عض»تاً بە شمول مردان گسترش یافت و رهبری عمد

 «ها ترغیب نماید.اتحادیە

 

کند. ها ستایش میقیتاش بە این موفزنان سازمان را در رسیدن اتحادیەملی  یکاروالیو تأثیر کمیتە

ار هم ط زندگی زنان کبلکە برای بهبود شرای ،ما نە تنها صرف توانمندی زنان شده یتوجە عمده»

ار شایستە برای ک»ان ای را تحت عنوبرنامەدر آنگوال  UNTA-CSدر این مسیر  «ایم.مبارزه کرده

ی نزدیک رسم است بە کارگران غیراین برنامە بە ما اجازه داده »کند. اجرا می «کارگران غیر رسمی

های ان توانمندیا داریم کە بە این زنای با حمایت دولت و سیستم بانکی در دست اجرشویم و فعالً برنامە

انند بە یک گروه پانصد نفری از این زنان در این برنامە مشغول هستند تا بتو «عملی عرضە کنیم.

ثال، طور مە ب»کنند.  ا مزایای مناسب تحول پیداتدریج از شرایط کار غیر رسمی بە کار رسمی ب

های کوچک در مغازه ،جای فروش کاال در خیابانە اند تا بی دادهیها بە این زنان اعتبارهابانک

 «خود تأسیس کنند. های مطلوب و مورد انتخابمحل

ح ن، در سطوآ یمتأسفانە موفقیت ما در سطح اعضای اتحادیە و مراتب اولیە»نویسد: کاروالیو می

 18ما »اشتند. باالی تشکیالت موفقیتی ندهای زنان در رسیدن بە مقام «باالی اداری انعکاس پیدا نکرد.

 یدر اتحادیە ایالت داریم و تنها در دو ایالت زنان بە رهبری انتخاب شده بودند. در فدراسیون ملی و

این  ت. ازن هم متغیر اسآدالیل  «ماست.و این چالش بزرگی برای  ای ندارند.سراسری زنان نقش عمده

های بزرگی از گیرد کە زنان در آن در میان الیەهای محدود صورت میواقعیت کە انتخابات در لیست

ر بین خود دردان بلکە حتی نە تنها در میان م ،حاکم یشوند، تا طبیعت مردساالرانەمردان بلعیده می

نایی بهتری اندیشند مردان توار میان زنان وجود دارد کە میتی دهنوز اعتقاد برای مردم و ح»زنان. 

ند بە ارولی حاض ،کنندتمالی زنان را بالفاصلە گوشزد میبرای رهبری دارند. مردم ضعف و معایب اح

 «شناسند اعتماد کنند.مردانی کە نمی

باالخره خواهد آمد،  نگرد و خوش بین است کە تغییرالیو بە این روند با دید مثبت میبا این وجود کارو

زنی کە تنها نان آور خانە است، و با حقوق حداقلی یک شغل »ن دلیل ساده کە راه دیگری نیست. بە ای

کند بلکە فقط ع زندگی نمیغیررسمی دارد و از هیچ مزایا و منافعی هم برخوردار نیست، در واق

در شرایط تبعیض جنسیتی و  اندیشند، آن همکند. آنها فقط بە بقای عمر میروزگار را سر می
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دهد حتی بە رقابت برابر با مردان در جامعە مردساالر کە بە آنها اجازه نمی یهای جامعەمحدودیت

کنیم تا اتحادیە و سندیکایی توانمند ه میبپردازند. با این وجود ما برای فائق آمدن بر این شرایط مبارز

 .«بە ویژه زنان مبارزه کند ،کارگران یی برای همەداشتە باشیم کە بتواند برای شرایط مناسب کار

 

 تونس یتجربه

 

 

 

ت دی مشارکای در واهای قابل مالحظەپیشرفت ، اخیراً UGTTعمومی کارگران تونس  یاتحادیە

 25-22های کە در تاریخ ،بیست و سوم اتحادیە یها داشتە است. کنگرهزنان در رهبری اتحادیە

ی برای نخستین بار سە تن از بانوان را بە عضویت شورای رهبر ،برگزار شد 2017ژانویە 

عمومی  یالملل در اتحادیەروابط بین برگزید. سیهم بوستا، جانشین دبیرکل در امر آموزش و

های کارگری جهانی اتحادیە یکارگران تونس، و یکی از اعضای کمیسیون عالی زنان در کنگره

ITUC ر دبرابر ز هفتاد سال مبارزه مستمر برای رسیدن بە حق این پیروزی پس ا»نویسد: می

 «اتحادیە ما بە دست آمد.

نگره بە عنوان نخستین نایب دبیرکل زن ک UGTTاولین عضو شورای ملی رهبری  ،نعیمە همامی

نان در زوه دو سکو نیز بە الملل و امور مهاجرت انتخاب شد. بە عالبرای مناطق عربی، روابط بین

 یت کمیتەملی مقررات داخلە و حمیده اکریب عضوی یداده شد. فذیە املیتی بە کمیتە UGTTهای کمیتە

 ملی کارگران تونس برگزیده شدند. یملی در نظارت مالی و اداری کنگره

 

معرفی  23 یهای نوینی بود کە در کنگرهها حاصل روشاین پیشرفت»نویسد: بوستا می

 برای لزوم نقش زنان در UGTT یتمم اساسنامە، کە اشاره بە م«و بە تصویب رسید

در  اساسنامە حاال سهمیە زنان را 3متحد کارگران دارد. متمم ماده  یرهبری کنگره

ر هیئت داجرائی الزامی کرده است و مقرر داشتە است کە حداقل دو نفر از زنان  یکمیتە

 حضور داشتە باشند.های عضو از سطوح محلی تا ملی باید تمامی اتحادیە یمدیره

ً  ،بندیاین سهمیه های صنفی را تغییر داد، و اجازه داد که برابری و عملی در اتحادیه یصحنه عمیقا

ها اتحادیه ،های مدیریتی رعایت شود. در این وجهگیریعدالت در نمایندگی اعضا در سطوح تصمیم

 انقالب در امر برابری و حمایت ازسیاسی تونس بعد از  یتازه دارند با تغییرات عمیقی که جامعه

مانع از اعمال تبعیض علیه زنان است  ،شوند. قانون اساسی تونسحقوق زنان به دست آورد همراه می

های پیشنهادی جدیداً حقوق ه زنان را ممنوع ساخته است. متممو خشونت خانوادگی جنسیتی نسبت ب
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ت. تونس بیشترین تعداد نمایندگان زن در برابر در ارث برای زنان را نیز به رسمیت شناخته اس

زن  یپارلمان را در بین تمام کشورهای همجوار دارد. در ماه ژوئن سواد عبدالرحی ماولین نماینده

عرب بود که به شهرداری تونس یا پایتخت تونس انتخاب شد. گرچه انتخاب همامی به رهبری 

که این تازه آغاز راه است. او عتقد است اما بوستا م ،سراسری یک پیروزی بزرگ است یاتحادیه

گری مترقی و دموکراتیک او اعتماد داریم. ما گوید: "ما به نعیما همامی به خاطر کیفیت و کنشمی

د و از منافع دنیای کار ها قرار دارنها و خشونتباور داریم که او صدای زنانی را که تحت انواع ستم

دهد:  بوستا در عین حال به ما هشدار میبا این وجود  «کرد. شوند با قدرت منعکس خواهدمحروم می

برای برابری بی نزنان و مردان یک چالش  UGTTتعهد نعیمه همامی و رفقایش در هیئت دبیران »

توانیم یک دموکراسی واقعی و یا ثبات اجتماعی داشته نه یک نبرد شخصی. ما نمی کارگری است و

 «شود.دوم رفتار می یهاز کل جامعه مانند شهروندان درج نیمی باشیم وقتی که با زنان به عنوان

 

 های راهبردی ئتالفسرعت بخشیدن به تغییر از طریق جنبش های چندمقطعی و ا و انتشار نقشه راه

 اسپانیا یتجربه

 

 

 

یکی از شعارهای ثابت  «روزگار/ دگر عضوها را نماند قرارچو عضوی به درد آورد »

ای حادیهاقتدار جنبش ات یهمیشه مایه ،سازیاین رو جای تعجب نیست که ائتالف ازهاست، و اتحادیه

انسته به ه توها شده است بلکق اتحاد و همبستگی درونی اتحادیهبوده است. نه تنها این کنش باعث تعمی

هی ازدبفزایش توان و مدنی همگام نیز منجر گردد که به ا یهای اجتماعی و جامعهائتالف با گروه

انجامد، چرا که یک صدای واحد تاثیر گری در مراکز قدرت میهای جنبش و البیحداکثری کنش

 بیشتری دارد.

ها و مقطعی را مابین اتحادیه های چندایم که توان باالی ائتالفهای متعددی را دیدهدر این ایام ما مثال

و  دهد. النا براسکو مارتین دبیر زنانبرابرحقوقی زنان نشان می یمدنی، به ویژه در مسئله یجامعه

 کارگری است که ییک اتحادیه «CCOOکمیسیون کارگران »نویسد: برابری در مرکزملی اسپانیا می

های متفاوتی وجود دارند، ما کنیم که ضلعهمواره بخشی از جنبش فمینیستی بوده است.  ما فکر نمی

ریم. هر دو ماهیچ مشکلی برای پیوند دادن این دو جنبش ندا «م یونیونیست هستیم و هم فمینیست.ه
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ر دار دتبعیضات و نابرابری و خشونت ریشهکه جامعه را تغییردهند و  ؛کنشگری یک هدف دارند

 «مردساالری را از میان بردارند.

 یدر ائتالف با اتحادیە CCOOدر یک نمایش قدرت غیرمعمول،  2018در صبح هشتم مارس 

ن از همە کارگرا ،مدنی یهای جامعەهای فمینیستی و سایر تشکلو سازمان UGTگران عمومی کار

بین  ،ابرزن در سراسر اسپانیا دعوت کردند کە برای اعتراض بە نابرابری نرخ دستمزد برای کار بر

زنان و مردان همزمان در سراسر کشور برای دو ساعت محل کار را ترک کنند. نزدیک بە شش 

 د صدهار این اعتصاب و اجتماعات مربوطە در سراسر اسپانیا شرکت جستند. ساعاتی بعمیلیون زن د

دند. النا شهر بە راهپیمایی و اجتماع اعتراضی دست ز 200هزار نفر از زنان کارمند در خیابانهای 

گیر و تماشایی بود، یک روز تاریخی و یک این یک اعتراض نفس»نویسد: براسکو مارتین می

برای  وگرایان پروتاگونیست آن روز بودند ماندگار در تاریخ. برای اولین بار زنان عملاعتصاب 

 .«برندای نبرد در راه برابری را پیش مینخستین بار نشان دادند کە یک هدف کلیدی بر

لین بار در تأثیرات آن عملیات بسیار بیشتر از یک روز و یک محل بود. برای او»نویسد کە بالسکو می

کف »، «تبعیض»، «نابرابری جنسیتی»، «فقر زنانە»، «فاصلە دستمزد»خ عباراتی مانند تاری

بە طور اختصاصی بە ما  ،بە کلماتی تبدیل شدند کە از این پس «ایسقف شیشە»، «چسبناک

معە تبدیل لغات مشترک در جاتر این کە بە بخشی از فرهنگ مهم»و  «های دیوانە تعلق دارند.فمینیست

  «شدند.

طرفی را کنار موفقیت بزرگ و حیاتی دیگر این بسیج آن بود کە نیروهای سیاسی را مجبور کرد بی

با آن در تضاد هستید، شما یا با این حقوق موافقید یا »باره موضع مشخص بگیرند. بگذارند و در این

سیست است و چە ە کسی سکشود چل وجود ندارد. در نتیجە معلوم میای برای میانە و اعتدادیگر زمینە

 «کسی نیست.

 

 

های متأسفانە، راهپیمایی و مارش یک عصای جادویی نداشت کە با یک تکان بتواند بیماری

نابرابری و تبعیض در محیط کار یک شبە قابل پاک شدن نیست. »ردساالری را در جامعە عالج کند: م

 «.شودآن نصیب زنان می %59س آمار رسمی ما هنوز شاهد اخراج از محیط کار هستیم کە بر اسا

از هشتگ  CCOOبرای حفظ فشار و تداوم حرکتی کە در اثر این بسیج عمومی آغاز شده بود 

8MSiempre  8 مارس همیشە و یا هشتگ  8بە معنیMSکند تا مردم را همچنان هدفمند و استفاده می
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های همچنین با سازمان CCOOدر صحنە نگاه دارد تا مبارزه برای برابری جنسیتی را ادامە دهند. 

 کند تا بر دولت اسپانیا فشارهای صنفی همکاری و ائتالف میها و سایر اتحادیەزنان و فمینیست

 ای بودجە و امکانات الزم اختصاص دهد و برای پیشگیری از خشونتبگذارند تا برای این اهداف پایە

تعهد داده شده است کە قانون  2017سال  ای و تجاوزات جنسیتی قوانین الزم تصویب نماید. درخانواده

 بر ضد خشونت جنسیتی بە اجرا گذاشتە شود، اما هنوز عملی نشده است. 2004مصوب در سال 

 کە تمام مناطقی یاداره ییک دیدگاه جامع را در نحوه 2004قانون ارگانیک »نویسد: بالسکو می

ن را گرفت تا جلوی تبعیض ناشی از خشونت ساختاری علیە زناشود در بر میها را شامل میکنشگری

های کهای اجتماعی و کمکارگران و تأمین اجتماعی، یارانەبگیرد. این بە معنای شناسایی حقوق 

ت در آگاهی بخشیدن بە جامعە دایر بر است و پیشرف -مثالً برای قربانیان خشونت جنسیتی  –حقوقی 

رای بهای سابق هیچ کدام دولت ،با این وجود «مشکل اجتماعی است.علیە زنان یک  این کە خشونت

هیچ تأثیر مثبتی  کنوننظر نگرفتە بودند، و بالنتیجە تابودجە کافی در  ،تأمین این نیازها و اجرای قانون

تی کە این از این قانون حاصل نشده است. مارتین بالسکو و همکاران او از پای نخواهند نشست تا وق

مصوب  خواستار اجرای فوری قانون CCOO»طور کامل اجرائی شود. آنها تاکید دارند کە  ەقانون ب

ن و دولت برای جلوگیری از خشونت علیە زنان و شفافیت کامل در تأمین مالی برای اجرای قانو

 «های مصرح در قانون هستند.در کنترل اقدامات و راستی آزماییتضمین دولت 

 

 ایرلند  یهتجرب

رای سقط جنین مردم ایرلند با رای قاطع در رفراندومی قوانین بسیار کنترل کننده ب ،می امسالدر ماه 

از شده آغ 2016کە از سال  «لغو هشت»بسیج همگانی  یرا رد کردند. این پیروزی تاریخی در نتیجە

بیانیە کە  . در یک(ICTU)های صنفی ایرلند اتحادیە یبود، بە دست آمد و البتە بە خاطر حمایت کنگره

یس نوشتە دیوید جو ،منتشر شده بود، دبیر برابری اتحادیە ICTUدر تارنمای کنگره  2016در نوامبر 

نوع کە در عمل هر نوع سقط جنین را مم 1983با این متمم قانون اساسی مصوب سال  ICTU» بود:

لفت کرده خال بعد هم با آن مسا 33کرده بود، در همان زمان معرفی بە مجلس مخالفت کرده بود، و در 

بود.  هم تغییری در آن بە وجود نیامده 2016اری بد بود و تا همین گذبوده است. این یک سیاست

جنبش  جامعە مدنی در ایرلند، با های صنفی ایرلند، بە عنوان بزرگترین سازماناتحادیە یکنگره

ش از ان بیهمگام است. زن 40.3.3ە در مبارزه برای لغو متمم هشت و الیح «2016بپاخیزش زنان »

وری شوند و قابل قبول نیست کە در کشهای صنفی را در ایرلند شامل مینیمی از اعضای اتحادیە

ها را دهد و آنریسک و خطر قرار می ها را در شرایط پرطور قانونی سالمت آنە زندگی کنیم کە ب

پزشکی هی کند کە برای دریافت یک خدمت بدیمینماید و یا مجبور مجبور بە زیر پا گذاشتن قانون می

 «بە خارج از کشور سفر کنند.
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 نمونه آرژانتین

 

 

 

های خشبها زن در آرژانتین در سراسر کشور و تمام میلیون ،در آن سوی دیگر جهان و در همین سال

ش خود جنب ،تیتر اخبار جهانی را تصرف کرده و برای قانونی ساختن حق سقط جنین ،اجتماعی جامعە

قط جنین در ساندازی کردند. گرچە در ماه اوت مجلس سنای آرژانتین باالخره قانون اجازه برای را راه

زنان،  اول حاملگی را رد کرد، جنبش اعتراضی توانست با موفقیت مسالە خودمختاری یچهارده هفتە

ن اجتماعی مسالە باروری و بهداشت زنان را در سطح جامعە مطرح سازد و بە گفتما یبە ویژه در باره

 تبدیل کند.

-CTA ن آن طوری کە آهاندرو آنگریمن، دبیر زنان و برابری امکانات در اتحادیە مرکزی آرژانتی

Autonoma خشی از ما همواره ب یاتحادیە»تاریخی یکشبە اتفاق نیافتاد:  یدهد، این لحظەتوضیح می

 یایم و تنها اتحادیەجنبش ملی برای حق سقط جنین بوده جنبش زنان در کشور بوده است. ما بخشی از

ی هداشتو تحت کنترل ب ای هستیم کە در مبارزه برای حق قانونی و دسترسی بە سقط جنین آزادصنفی

دهد: یح میە آغاز شد. وی در ادامە توضو این همە از یک جلس «ایم.از همان بدو تاًسیس شرکت داشتە

بار  نان یکما ز ،سابقە بود. در سی و چهار سال اخیردر آرژانتین، یک اتفاقی افتاد کە در جهان بی»

آنچە  «ردازیم.کە در آن بە مشکالتمان بپایم تەدیداری عمومی برای سە روز داش در سال، در ماه اکتبر،

ن سنیامروزه با حضور شصت هزار زن و دختر از همە  ،با حضور هزار زن آغاز شد 1984در سال 

 شود.برگزار می «نشست ملی زنان»و اقشار اجتماعی تحت عنوان 

سازی سقط جنین شد( قانونیبعدها تبدیل بە بسیج برای قانونی بودن سقط جنین )کە  بسیج برای لغو غیر

الریسم در وجنسی، سک یدوازده سال قبل آغاز شد و شامل درخواست برای آموزش در باره رابطە

سیستم آموزشی، حق آزادی وسایل پیشگیری از حاملگی و ختم و ممنوعیت خشونت علیە زنان بە ویژه 

 «یست کە ما خواهان آن باشیم!انی نخشونت علیە زنان، جه»ت علیە زنان هم هست. مانند جنبش جنای

های برزیل برای جلب توجە بە در برزیل بە راه افتاده بود و اعتالفی از فمینیست CUT یوسیلە بە کە

های صنفی توانستند ین هم کنشگران فمینیست و اتحادیەدر آرژانت ،های کار پیوستە بودندآن در محیط

تصرف درآورند و خواست خود را در فضای عمومی  ها را بەلشکری از زنان ایجاد کنند تا خیابان

 فریاد بزنند.
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ی سقط جنین در آرژانتین از جنبش ها برای قانونی سازاین مهم است کە فراموش نکنیم کە راهپیمایی

کز شهر بوئنوس آیرس در بیرون زد کە سیصد هزار نفر در مر NiUnaMenos# «نە یکی کمتر»

را بە تصرف درآوردند و دولت را مجبور کردند نگاه عمقی بە خیابان  «نە یکی کمتر»زیر پرچم 

، کە «جنایت علیە زنان»کە ناظر بر منع  ،ها و ترتیبات ضروری برای تصویب قوانین بیاندازدروش

مشکلی شده بود کە  یبارهر عین حال خواستار آگاهی دادن دراز مجلس گذشت، باشد. د 2009در سال 

 عنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی پذیرفتە شده بود.های طوالنی بە برای مدت

 

 

 

 توانمندی و سازماندهی زنان کارگر در مشاغل غیر رسمی
هتل،  رستوران، خدماتی بخش در )کار غیررسمی کارهای در معمول، زنان از بیشتر با نسبتی

 تنها نه رکارگ زنانخانگی( ]اشتغال دارند[، و توانمندسازی این  دستمزد کم کارهای کشاورزی و سایر
ً  که ضروری  یرغ عادالنه جنسیتی و کار برابری به رسیدن برای ایاتحادیه جنبش پیشبرد در اساسا

 است. اغماض قابل

 قیتموف به که شودمی دیده رسمی غیر مشاغل در زنان ایاتحادی سازماندهی از بیشماری هاینمونه
ل است جنوب که در آن کار غیررسمی بیشتر معمو ویژه در بازار اقتصادی جهانی به ؛است رسیده هم

های کنفدراسیون اتحادیه ،و به نرم تبدیل شده است. در جمهوری دموکراتیک کنگو به طور مثال

ها انواع امکانات برای مشغول سازماندهی زنان در بازار بوده و به آن CSCصنفی کنگو 

ی د. در کنیا سازمان مرکزکنن عرضه میای بیمه، بهداشت و درماهگذاری خرد و تعاونیسرمایه

ً  COTU-Kهای صنفی کنیا اتحادیه ی و مشغولیت با رسم در افزایش مداخله در بازار کار غیر دائما

به طور  های آنان از طریق گفتمان اجتماعی درگیر بوده است.رگران این قشر و نمایندگی خواستهکا

رداخت پمارستانی با توانند به صندوق ملی بیمه بین در قشر غیررسمی بازار اکنون میمثال کارگرا

 مریکایی بپیوندند. آدالر  5مبلغ 

COYU-K  دست  2017ها در سال در حداقل دستمزد %18برای افزایش همچنین توانست بە توافقی

باالی سطح فقر در آمار یابد. با این توافق اطمینان حاصل شد کە بیشتر کارگران غیررسمی کنیا در 
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های پرجمعیت کنیا مانند نایروبی، رند. متوسط درآمد کارگران در شهرالملی قرار دابینمتوسط 

 30مریکا در ماه است، در حالی کە این نرخ در گذشتە حدوداً آدالر  130ومباسا و کیسومو حداقل م

 دالر در ماه بوده است.

ر د IDWFان خدماتی اگر از کارکنان خدماتی و محلی صحبت کنیم، فدراسیون بین المللی کارکن

ای دفاع کرده و کارکنان خدمات محلی و خانواده مأموریت خویش سعی فراوان کرده است کە از حقوق

اسیون بە صورت یک فدر ،از شکل شبکە 2013آن را پیش ببرد. این فدراسیون از زمانی کە در سال 

کنند، تبدیل شده مایندگی میکشور ن 54کارگر را در هزار نفر 600اتحادیە کە بیش از  67مد، از آدر

ها، سازمان یوسیلە بە اگرچە برخی نیز ؛اندا متشکل شدههت. بیشتر این کارگران در اتحادیەاس

 شوند. ی دیگر تخصصی و صنفی نمایندگی میهاها و شبکەتعاونی

بە کارگران  کە 2017هایی مانند قانون جدید توان از اشتغال بە فعالیتهای این فدراسیون میاز موفقیت

 ویابی بە حقوق کارگری را ارائە کرد، و پذیرش خدمات داخلی و خانگی در قطر، نخستین دست

کار مناسب برای کارگران خدمات  یبارهدر ILOسازمان جهانی کارگران  189تصویب عهدنامە 

 2018مبر را در نوا خود یدومین کنگره IDWFمین کشور جهان نام برد. 26محلی در پرو بە عنوان 

احترام  برابری حقوق،-متحد و توانمند»بی برگزار کرد. شعار اصلی کنگره فریقای جنوآدر کیپ تاون 

 بود. «رای کارگران خدمات داخلی و خانگیو عدالت ب

بە  C189وقتی کە  2013در سال »گفت: دبیر کلفدراسیون کە با ما سخن میبە روایت میرتل ویتبوی 

تە آن بود وزشی و احساسی وابسیشبرد حقوق کارگران خانگی محلی در محیط آماجرا گذاشتە شد، کلید پ

 189 یعهدنامە» از یک کارگر خدمات خانگی بپرسید توجە کنید، اگر شما بە خیابان بروید و»کە 

ە چیز زندگی اید. اما اگر بپرسید چکند شما دیوانە شدهبە شما نگاه خواهد کرد و فرض می ، او«چیست؟

خواهد  و بعد «کار مناسب و دستمزد مناسب و کافیساعات »هتر خواهد کرد؟ او خواهد گفت: ب تو را

 «یاز داریم!نن آنفعی ندارد. ما بە اجرای واقعی  در بیان و بر روی کاغذ هیچ 189 یفهمید کە عهدنامە

 

 

 ایسلند ینمونه

 

 

 

های اخیر در ایسلند اتفاق افتاد. دههارزه برای عدالت و برابری در های مبیکی از بزرگترین موفقیت

طور قانونی برابری حقوق و دستمزد برای ه ایسلند اولین کشور جهان بود که ب 2018در اول ژانویه 

اجرای برابر مردان و زنان را به اجرا گذاشت. با وجودی که ایسلند قوانینی در باره الزام به  کار

طور ه داشته است ولی هنوز هم زنان ب 1961ال های مختلف از سقانون برابری دستمزد جنسیت
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قانون جدید برابری کردند. حاال با افت میدرصد کمتر از مردان دستمزد دری 20تا  14متوسط 

یا بیشتر کارمند موظف به اجرای قانون هستند و تحت  25های مشابه با ها و سازماندستمزد کمپانی

 بار باید تجدید شود.انون هستند که هر سه سال یککنترل و بازرسی و دریافت گواهی تبعیت از ق

کی از ی (ASI)ماریا تراستودیر مشاور برابری و عدالت جنسیتی در کنفدراسیون کارگران ایسلندیک 

ای هوفقیتمە این قانون یکی از اولین کند کشود و تاکید میهای کلیدی در این روند شناختە میشخصیت

شما  وای ایسلند!»است و جهان از خود می پرسد  2018حاال سال »گفتمان اجتماعی در جهان است: 

آغاز  2006این قانون را تصویب کردید؟ اما این یک تجربە ده دوازده سالە است کە در واقع در سال 

 ن زمانآکردیم. همە در ها تجربە میشد کە ما یک رشد اقتصادی را در آن زمان بە کمک بانک

ً بین حقوق زنان و مرد یفاصلە یگرفتند، اما ما شاهد بودیم کە درههای خیلی باال میحقوق  ان دائما

کارگران  یحادیەشد. ما نتیجە گرفتیم کە باید کاری کرد. اولین کار آن بود کە توافقی بین اتتر میوسیع

ASI  ە کدست آمد ە ین درک مشترک با 2008و انجمن کارفرمایان ایسلندیک بە عمل آید: در سال

ها ر اتحادیەدیسلند کە تراکم عضویت ای در تایید برابری جنسیتی اشل حقوقی تهیە شود. در اگواهینامە

قانون  ە بەقدرت و توان زیادی دارد، در نتیجە دولت پذیرفت ک یرسد و سیستم سە جانبەمی %90بە 

و بە  دادهند کە در آن طرح این گواهینامە شرح ترمیمی اضافە ک یها مادهبرابری جنسیتی دستمزد

ستمزدها و در آنجا استاندارد برابری جنسیتی د»ها صورت اجرائی پیدا کرد. عنوان مسئولیت اتحادیە

 «بوط بە آن تبیین و مدون شده است.مر یطرح گواهینامە

 یتحادیەکارفرمایان و اهای کار و دارائی و نمایندگان کنفدراسیون مسئولین دولتی از وزارتخانە

سازمان  100 یاستاندارد برابری جنسیتی را بە استناد عهدنامە یتوافق کردند تا کمیتە ASIکارگران 

بر ای کار ن بە وجود آورند کە در آن کارفرمایان باید ثابت کنند کە بە مردان و زنا IGOجهانی کار 

نوشتیم و اولین د میتاندارد را از پایە در ایسلنکە اس پردازند. این اولین بار بودبرابر دستمزد برابر می

ار سال چه ،بار در جهان هم بود و بە واقع چالش بزرگی بود. آنچە قرار بود در یک سال تهیە شود

ای داوطلبانە بر ،استاندارد عرضە شد و چندین شرکت بزرگ 2012طول کشید و سرانجام در سال 

 فوق ثبت نام کردند. یگواهینامە

 ،الجرا تبدیل شدپذیرد کە او نیز مانند دیگران از این کە استاندارد بە یک قانون الزم اراوسدوتیر میت

ً »بە شدت شگفت زده بود:  داشتیم کە بە وقتی کە ما این سفر را آغاز کردیم بە هیچ روی باور ن حقیقتا

ندارد ە این یک استاواقعیت تبدیل شود. بحث در بین شرکای اجتماعی بر این پایە استوار بود ک

کار ە لید ب، استاندارد بین المللی کە برای مدیریت کیفیت توISO9001مانند  ؛داوطلبانە خواهد بود

ئنم کە مطم، کە برای مدیریت تعهد بە محیط زیست در کار داللت دارد. من ISO140001رود، و یا می

 «کردند.یخواهد شد با آن موافقت نمتبدیل کردند این استاندارد بە قانون اگر کارفرمایان فکر می

خر پذیرفتند آا در کارفرمایان بە سمت هیچ قانون و مقرراتی تمایل نداشتند، ام»نویسد: تراوستودیر می

 «رای بهتر استاندارد همکاری کنند.ها بپیوندند و در اجکە بە اتحادیە

ن دلیل بە بە ای «ی زنان و مرداندستمزد برابر برا قانون موقعیت برابر و 19 یماده»در عمل، متمم 

د و حقوق ن مشارکت داشتە و بە رسیدن بە برابری دستمزآپیوست کە تمام شرکای اجتماعی در واقعیت 

شان خرج رفحشان را برای اعتبار دادن بە تی اگر الزم بود کە پولبین زنان و مردان تعهد داشتند، ح

د را در یشنهاپها، مسئول هستیم وقتی کە این ، اتحادیەاین نتیجە رسیدیم کە ما، ما بە ASIدر »کنند. 

عهد خواهد ن را تآبازار کار داشتە باشد. دولت نصف گذاریم، اثر خوبی بر قرارداد جمعی روی میز می

د کە بازار سوال این بو «ک چهارم را بە عهده خواهند گرفت.ی ،یک ها هم هرارفرما و اتحادیەداد و ک

ارفرمایان کار چگونە آن را اجرا خواهد کرد و چە کنترلی برای بازار عمومی کارگران خواهد بود. ک

 بازار کار جزئی چگونە گواهینامە مربوطە را دریافت خواهند کرد؟

انون ق»کنند و مصمم هستند کە مسئولیت زیادی احساس می ،نویسد کە او و اتحادیەتراوسدوتیر می

موفقیت داشتە باشد و سیستم آزمون و صدور  «مزد زنان و مردان برای کار برابربرابری دست
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همراه با دولت و کارفرمایان، این پروژه مانند »دهد طە نیز ادامە یابد.  وی ادامە میگواهینامە مربو

نتواند بە تمام  سر راه هست، بە ویژه اگر سیستم کنترل و آزمون های زیادی برشچال «ماست. یبچە

ق آییم. اما جهان ما را ما باید بر این موانع فائ ،مراکز کسب و کار در ایسلند پاسخگو باشد. در نتیجە

چیز بە بهترین وجە کردند کە همەیر این روند بودند دقت فراوان میگکند و همە کسانی کە درنظاره می

ن ایمان داشتیم. اگر چنین شود فکر کنم در پنج یا انجام شود تا نتیجە نهایی همان چیزی باشد کە ما بە آ

ە چیز تغییر خواهد کرد مد و همآاین آزمایش سربلند بیرون خواهد  ده سال تمام بازار کار در ایسلند از

 تر خواهد بود.و عادالنە

ر طوە بست. اهمکاری تمام شرکای اجتماعی قدم بعدی حاال این است کە آن را اجرا کنیم. این نیازمند 

های کارگری ایسلند بە ای با نمایندگان تمام اتحادیەمصاحبە را تمام کنم باید در جلسەمثال، همین کە این 

ارائی، سندیکای نمایندگان وزارت کار، و وزارت د شمول کارکنان آموزشی، بخش دولتی، و

است کە ما باید آن  یهای جمعی است، شرکت کنم. دلیل عمدهکە در گیر قرارداد کارفرمایان، و هرکس

 تمام جزئیات توافق کنیم. یدرباره

 

 های رسیدن به رهبریسنگ پله ،هاشبکه

 

 

 

 

کافی مورد تاکید قرار  یتوان به اندازههای صنفی را نمیهایی از زنان در اتحادیهاهمیت ایجاد شبکه

نالین و حتی در آصورت ه ب المللی،در سطح ملی و بینای و چه و منطقهداد. چه در سطوح محلی 

گیری و دهند که در تصمیمها نه تنها به زنان اجازه میتباطات سنتی حضور رو در رو، شبکهار

که از این تر اینایت از یکدیگر برخیزند، بلکه مهمهای راهبردی شرکت کنند و به حمریزیبرنامه

الش کنند. کسانی  در اتحادیه تهای انتخابی باالی بسیج انتخاباتی و رسیدن به ردهتوانند براطریق می

ر برای تفاوت جنسیتی چرا شما به یک دپارتمان دیگ»ها هستند که خواهند پرسید: در داخل اتحادیه

در پاسخ باید بگوییم این ساختار  «تشکیل یک کمیته ویژه زنان چیست؟ هدف از»و یا  «نیاز دارید؟

جایگاه  ابری جنسیتی ضروری و برای ارتقارهای بفضای امن برای زایش و رشد سیاست برای ایجاد

ها اما این است که به اتی هستند. یکی از بزرگترین چالشنسل بعدی زنان در نردبان رهبری حی
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اتحادیه  های تشکیالتی و ساختارینوعی عدالت جنسیتی در تمامی رده ها تفهیم نمود که تامیناتحادیه

 برای همه الزم است. آمیز جنبش به فضای برابربرای تحول موفقیت

 

 نمونه اوکراین

له وسیبه یک مثال در سطح بین المللی، کنفرانس جهانی زنان/ نشست سازماندهی زنان است، که 

ITUC سال آینده را  در چهار «قدرت زنان کارگر»ر شده و چارچوب عملی برای ساختن برگزا

ها ادغام و تبیین المللی اتحادیهبین یکنگرههای راهبردی باید در اولویت کند. این قرار بعداً طراحی می

ته کار گرفه عمل کمیسیون زنان کنگره ب یو برنامه ITUC یهای چهار سالهگذاریشده و در سیاست

نان پیش انداز دیگر را هم برای بسیج کارگران جوان در میان زالمللی چندین چشمبین یشود. کنگره

در  ال راس 35تا  18، که هدف تقویت نقش زنان بین «زندگی تصمیم برای»برد، از جمله بسیج می

های صنفی آزاد جانشین دبیر کنفدراسیون اتحادیه برد. برای ناتالیا لویتسکاکنگره سراسری را پیش می

ر محوری د ییک نقطه 2008در سال  «تصمیم برای زندگی»، پیوستن به (KVPU)در اوکراین 

ً این »ای او بود. جایگاه حرفه ها کمک کرد تا به من و سایر زنان عضو اتحادیه تصمیم واقعا

 «دگیتصمیم برای زن»برای وی استفاده از جنبش  «ی خود را برای رهبری توسعه دهیم.هاتوانائی

 یر اتحادیهای در راه رسیدن به جایگاه فعلی خود در اتحادیه بود، لویتسکا همزمان دبینقش سنگ پله

جهانی  یای اروپایی کنگرهوکراین، و نایب رئیس شورای منطقهعادن اصنفی مستقل کارگران م

ITUC پرزیدنت ،اش میخائیل ولینتسهای رئیسگوید که از حمایت و کمکنیز هست. وی همچنین می 

 ار باشد.ذگنیز باید سپاس KVPU یهاتحادی

در  هرچە در توان داشت انجام داد تا بە زنان KVPUوقتی کە پروژه در اوکراین شروع شد، 

ان در فزایش سهم زنا ،ها کمک کند. در نتیجەهای باال در اتحادیەسازماندهی و رسیدن بە جایگاه

نگ هم، سهای بخش پایە مانند معادن ذغال رسید و حتی در اتحادیە %30کل بە ها در رهبری اتحادیە

 یافت. کە صنعتی عموماً مردانە است، افزایش

 

 زنیهای جنسیتی در چانهنان مذاکره کننده و اولویتز

 اندونزی ینمونه

امین های تها، قرارساختار شبکه»گوید: در اندونزی، می KSBSIزنان  یاِما لیلیفنا، دبیر کمیته

هبود سطوح اتحادیه در سراسر کشور نقش حیاتی در ب یحداقلی، و آموزش و تربیت در همه یسهمیه

 به آموزش و تربیت KSBSIها آزماییها و راستزمونآ. عالوه بر این وضعیت زنان کارگر داشت

شکیل ت ،موثرترین کار اتحادیه»اما به روایت لیلیفنا  «ن برای رهبری هم همت گماشته است.زنا

کشوری تشکیل  یناحیه 23که از سه زن و دو مرد در  کمیسیون برابری جنسیتی و زنان بوده است،

ا توجه به کنیم؛ یک تاکید بر مشاوران در امور جنسیتی، و دیگری برا میمهم اج یشد. ما دو برنامه

 15ا ماولی برای تمام زنان کارگر و کل جامعه مدنی ست. مذاکرات جمعی در نگاه برابری جنسیتی. 

غام کوتاه تماس تلفن و یا پی یوسیلهه ها بتوانند با آنناحیه داریم که زنان می 15تی در مشاور امور جنسی

 «مشکالت جنسیتی مشورت بخواهند. یبارهد و دربگیرن

ی ای را شروع کرد کە حضور زنان در مذاکرات جمعاندونزی برنامە KSBSIحدوداً چهار سال پیش، 

های برابری جنسیتی مانند حاصل شود کە خواستاد تا اطمینان درا در سطح کارگاهی هدف قرار می

ت زن نماینده را برای مذاکرا 90حال ما ە تا ب»رد. نظر قرار گیکودک برای اطفال کارگران مد مهد

هایی اردادهای جدید ما اکنون شامل فصلایم. در نتیجە برخی از قرجمعی با کارفرمایان آموزش داده
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های سازمانی و مرخصی زایمان ر مساوی، ارتقا زنان در پستستمزد در برابر کابرابری د یبارهدر

 «است.

ردادهای افزایش شرکت زنان در مذاکرات جمعی باعث شد بر تعداد قرا»: گویدلیلیفنا با افتخار می

در  جمعی در حمایت از برابری زنان در محیط کار افزوده شود. چهار قرارداد مورد نظر موادی

ابر کە در برابری دستمزد برای کار بر یبە ویژه درباره ،شدندرا شامل میایت از برابری جنسیتی حم

ر دو سە قرارداد نیز  2014، یکی در 2013امضا شده بود و چهار تای دیگر در سال  2012سال 

ان مرد تر برای همە کارگربه یهای ترابری و تغذیەە امضا رسید کە از جملە شامل کمکب 2015سال 

داد و قراردادهای زن را پوشش می 26329دادهای جمعی د مورد مذاکره در این قرارشد. مواو زن می

ستگی بر اثر کار خ»کند کە وی همچنین تأکید می «در جریان مذاکره جمعی است.بیشتری هم اکنون 

شود، اما هنوز جنسیتی در مذاکرات جمعی دیده می ناپذیر ما آگاهی بسیار بیشتری بر نیاز بە برابری

زش دادن توان از این گرفت آن است کە نیاز بە تربیت و آموایش کمی وجود دارد، و درسی کە میگنج

 «ای قرارداد کار بسیار ضروری است.بە زنان برای شرکت در مذاکرات جمعی بر

 

 

 شخصیت اهمیت الگوی

سیدن برای رها برای تضمین موجودیت زنان در مقام رهبری الزم هستند، داشتن الگوهایی اگر شبکه

ل ک توان در این زمینه مثال زد: دبیرهای عالی فراوانی را میبه آن نیز ضروری است. نمونه

در  2010ها، از سال ترین مقام در جنبش جهانی اتحادیه، باالITUCهای صنفی کنفدراسیون اتحادیه

جهانی کارکنان خدمات دولتی  یبه عنوان دبیرکل اتحادیه پاوانلی بوراو بوده است، رزا اختیار شارن

در ژوئن امسال  UNIجهانی  یهافمن به سمت دبیرکل اتحادیه انتخاب شد، کریستی 2012در سال 

توان نام برد. برای مثال ها الگوی برجسته میای نیز دهبرگزیده شد. در سطوح ملی و منطقه

در  (COSATU)ریقای جنوبی های صنفی آفاتحادیه یالوسی اولین پرزیدنت مؤنث کنگره زینگیسو

ن ماتوزی به سمت پرزیدنت و انتخاب مجدد ژانینا 2018گینینز در ماه مه  ، و اینگارو2018سپتامبر 

این اولین باری است که بزرگترین  – (LPSK) های کارگری لیتوانیابه دبیرکلی کنفدراسیون اتحادیه

 شود.ره مییا توسط دو زن در رهبری اداکارگری در لیتوان یاتحادیه

است.  مثبت ضرورت یک هازمینە سطوح و تمام تمام در رهبری مقام در زنان یمشاهده تاثیر اما

 ترتەپیشرف جهان دیگر کشورهای بسیاری از جنسیتی برابری آن در کە ایسلند مانند کشوری در حتی

شود. احساس می هم باز صنفی هایاتحادیە جنبش در زنان رهبری در توانمند الگوهای بە نیاز است،

ما زنان زیادی در مقامات باالی »گوید: ایسلند می ASIماریانا تراوستدر دبیرکل مرکز کارگری 
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های ایم، ولی هنوز رهبری در اتحادیەرهبران احزاب سیاسی ایسلند داشتەدولتی، نمایندگان کنگره و 

 «ند.شوزنان محدودی بە آن سمت انتخاب میصنفی یک امر مردانە است و 

ە شبیە برای مردم بە ویژه زنان جوان خیلی مهم است کە الگوهای مثبت در مقام رهبری ببینند ک»

دریفا  کند. در ماه اکتبرلبتە همە چیز بە آهستگی تغییر میا «دشان هستند.خودشان و از جنس خو

ر این بالوه بە عنوان پرزیدنت انتخاب شد. ع ASIسال عمر  102اولین زنی بود کە در طی  ،اسنادل

ان و مردان برقرار بود. در بین زن 50-50نفره انتخاب شد کە در آن نسبت  12یک کمیتە مرکزی 

 یاتحادیە ،گامسال دومین بزرگترین تشکل وابستە بە ما اتحادیە صنفی افلین»کند: می تراوستدر اضافە

 رهبر زن، سولویژآنابار در تاریخ خود یک تخصصی، برای نخستین تخصصی و غیرکارگران نیمە

ن بە بعد ژونسدوتر را انتخاب کرد. این یک تغییر بزرگ را برای زنان جوان رقم زده است کە از ای

 «یک رهبر زن بە عنوان الگوی خود دارند کە از او اقتباس کنند.

 

ی از یک». های ایسلند اهمیت حیاتی دارندها برای حضور زنان در اتحادیەگوید کە شبکەتراوستودر می

ای از جام دادم شروع بە کار ایجاد شبکەان 2005درسال  ASIIکارهایی کە من بە محض پیوستن بە 

ا حضور یابند، آمدند تا در این دیدارهزنان از خارج ریکیاویک بە شهر مینداشتیم.  زنان بود کە قبالً 

نیست هیچ ونیوری از زنان یبرای آن کە زنان دیگر را بشناسند و یا از قبل ارتباطی داشتە باشند. بسیا

 ا زنان دیگربشان نداشتند و در نتیجە تنها بودند و حس رفاقتی در محیط کار کارگر دیگری در اتحادیە

نان برای ه از زروز حاال هر دو سال یک بار فراوستودر یک نشست دو «نداشتند و ایزولە شده بودند.

رویم در یلی جالب است، ما بە خارج شهر میخ این دیدارها»کند. ها برگزار میزنان عضو اتحادیە

جنسیتی  برابریمان و روندهای موجود در سر آخرین مسائل جدید مورد عالقە کنیم و برهتل اقامت می

ست خواهند در نشیشە تعداد بیشتری زن هستند کە میمان اما محدود است و همکنیم. جایبحث می

را حفظ  طاتامکانات ولی اهمیت دارد کە ما بتوانیم این ارتباحضور یابند. با این وجود و محدودیت 

 «ها را ادامە دهیم.کنیم و این جلسات و شبکە
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 خطرات ناشی از عدم همیاری با هم

ر برخی موانع مکرر بر سر راه رهبری زنان، بدون د ITUC 2017در ارزیابی از آمارگیری سال 

ظایف ها عدم وجود حمایت در ارتباط با ونآو زمینه، تاکید شده است؛ یکی از نظر گرفتن مکان 

انواده را خدار در مراقبت از خانه و های ریشهبود. زنان کارگر عمدتاً مسئولیت خانوادهاز مراقبت 

گری و دارند، چه به عنوان همسر و چه به عنوان مادر، دختر و یا هر سه. افزودن وظایف کنش

ً -های اتحادیهمسئولیت گیرد های ناامن صورت میدر شب و ساعات بعد از کار و محل محور که عمدتا

  های خانوادگی برای بسیاری غیرممکن است.بر مسئولیت

رسد، ری میند کە وقتی کە بە موضوع رهباشانس آن را یافتە»گوید کە زنان می در اندونزی لیلی فنیا

انس دیگر ش .های سطح رهبری را اشغال نمایندمقام %40است کە تا  ن حق را دادهها ایاساسنامە بە آن

نان زای و ملی، باید بە ی و تربیتی، در سطوح محلی، منطقەاز تمام امکانات آموزش %30آن کە 

زمان باید از اند، بلکە همها نە تنها کارگرعرضە شود. اما زنان با چالشی دوگانە هم روبرو هستند. آن

هد و   درا افزایش کند کە بتواند گنجایش اعضا هر کاری می KSBSI«هم مراقبت نمایند.شان خانواده

های بحث و ای را بهبود بخشد. همچنین امکانات آموزشی و تربیتی، تشکیل گروهارتباطات شبکە

ها نە آن مطالعاتی را برای مشارکت زنان کارگر فراهم آورد تا تجربیات خود را با هم شریک شوند.

مطرح  یزهایشان را برای این موانع نتوانند راه حلبلکە می ،کنندها صحبت میچالش یبارهها درتن

ر یافتن های صنفی غنا در مقابل مشکل بزرگ زنان داتحادیە یدر کنگره» کرده بە اشتراک بگذارند.

هر وقت  ست کەها تعهد کرده انە تن «ره سعی کرده خود مثال زدنی باشد.مهدکودک قابل اعتماد، کنگ

را در محل  گذارد بهترین امکان مراقبت از کودکان را خود عرضە نماید، بلکە این امکاناتای میجلسە

 ساختمان ستاد مرکزی خود نیز در اختیار اعضا قرار دهد.

دهی و حق آزادی برای سازمان ،گفتە ظاهر شدهمانع دیگر بر سر راه رهبری زنان کە در ارزیابی پیش

می، اده و اعمال خشونت کالاستفجمعی در برخی کشورهاست، و در عین حال سو یو مذاکره زنیچانە

ا در جمع رشوند اگر بخواهند سرشان ی فیزیکی کە زنان با آن روبرو میهاهای آنالین و تهدیدمزاحمت

ها و مەاز هج –ای داریم های متعددی در درون جنبش اتحادیەکنند و حرفشان را بزنند. ما مثالبلند 

لیبی کە تنها  تهدیدات فیزیکی کە نعیمە شریف دبیرکل اتحادیە کارگران و باربران بندری و دریانوردان

شماری از ای و دفاع از حقوق زنان کار با آن روبرو شد تا تعداد بیهای اتحادیەخاطر فعالیتە ب

ای، رهبران رج از جنبش اتحادیەاند. حتی خار کلمبیا و هندوراس بە قتل رسیدهها کە داعضای اتحادیە

ها و تهاجم فیزیکی روبرو های سیاسی باال دارند، با سواستفادهاند یا پستهای باال رسیدهزنی کە بە مقام

راز شده است؛ کیفیت کار و یا شایستگی و گاه فساد مالی اب یدر پوشش نگرانی درباره هستند کە ظاهراً 

اهدی بر یلما روسف در برزیل، جولی گیالرد در استرالیا همە شرهبر مالوی جویس باندا، د ینمونە

ت دن بە ریاساین شیوه هستند. در همین زمینە است کە عدم موفقیت هیالری کلینتون برای رسی

یکایی رأی دهندگان آمر یتوان در تبعیض جنسیتی در اذهان ناخودآگاه عامەجمهوری آمریکا را می

 تعریف کرد.

اه رهبری زنان در آرژانتین یک مانع نامرئی دیگر را در ر CTA یاز اتحادیەآلخاندرو انگریمن 

بە طور مثال ممکن است در یک جلسە تعدادی همکار زن حضور داشتە »کند: ارتباطات معرفی می

ها ممکن است در بحث شرکت نکنند. مثل مردان نیست کە دوست دارند باشند، اما حقیقت آن است کە آن

کند. و پنج تا ده دقیقە هم او صحبت میکند ت کنند، و بعد مرد دیگری شروع میصحب دقیقە 10تا  5

رژانتین این شرایط را بە وضوح کنند، و ما در آموالً مدت کوتاهی در بحث شرکت میزنان مع

نگاه  یدهنده مردان نشان یوسیلە بە شرکت در بحث بدین صورت»دهد: او چنین ادامە می «بینیم.می

ها ضرورت الرانە و سکسیسم در عمل است. ما بر این باوریم کە حضور زنان در این بحثمردسا
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حیاتی دارد، اما باید راه حلی پیدا کنیم کە شنیدن صدای زنان را ممکن سازد. حقیقت دیگری هم هست 

 «کنند.ما در این صحنە احساس راحتی نمی کە مردان اصالً با حضور

ود زنان ر راه زنان در رهبری وجود دارد ناشی از نگرش و باورهای خسرانجام مانع نهایی کە بر س

این کە  کنم دلیلها فکر میبعضی وقت»گوید: در برزیل می  CUTکارگری یاست. مارتینز از اتحادیە

ە این دن بآن است کە زنانی هستند کە از همنوعان خود برای رسی ،رسندزنان بە سکوهای قدرت نمی

ست کە ما اکنند. در سطوح ملی آنچە زنان ندارند یک بدنە است. منظورم این فی نمیجایگاه حمایت کا

رسیم کە یم. ما تنها زمانی بە این وحدت مزنان باید در کنش روزانە احساس وحدت عملی داشتە باشی

گوید ن میوی همچنی «رسند، تن ندهند.ر توافقی کە مردان با کارفرما میبا چشم بستە بە ه CUTزنان 

ید ابما »اند با چنگ و دندان دفاع کنند. از آنچە بە دست آورده CUTکە مهم است کە زنان عضو 

 «ایم حفظ کنیم.فضایی را کە بە زحمت فتح کرده

ساالری درونی شده آنگوال، مرد UNTA-CSبرای ماریا فرناندا کوروالیو فرانسیسکو مسئولی از 

ە رهبری با دشواری فراوان در رسیدن ب UNTAأسفانە زنان مت»زی است کە با آن عمیقاً آشناست: چی

اه رهبری روبرو هستند. ما تنها دو رهبر محلی زن داریم،  اما در فدراسیون ملی هیچ زنی در جایگ

مە تأکید دارد البتە اساسنا»دهد: او ادامە می «ان است.مبراین هنوز چالش بزرگی بر سر راهنداریم، بنا

ی کە ایعاصل نمایندگی حضور زنان باید تضمین شود، با این وجود حتی در صنکە همراه با تأمین 

باز هم خود آنان  –ری، امور آموزشی و خدمات خانگی مانند پرستا -دهند اکثریت را زنان تشکیل می

رای این ان بعبارت دیگر زنان بە طور ناخودآگاه بە مرد کنند. بەمیمردان را برای رهبری انتخاب 

 «دهند.کنند و تمایل نشان میر اعتماد میکار بیشت
 

 

 نقش پیشگام زنان در ساخت و ساز صلح و دموکراسی -راه  یپذیرش نقشه

ثبات  صلح پایدار و با»خوانیم: می ILOاساسنامه سازمان جهانی کارگران  یدر دیباچه

برای زنان  «ه بر عدالت اجتماعی استوار باشد.در جهان تنها وقتی حاصل خواهد شد ک

طبقه کار، عدالت اجتماعی همانا حق زندگی و کار آزاد از خشونت، دریافت دستمزد 

ایام بیماری و برابر در مقابل کار برابر، دیدن ستایش، پرداخت دستمزد معوقه در 

شود، در ح و مردمساالری در جهان تهدید میباشد. در زمانی که صلحمایت خانواده، می

های صنفی نقش حساسی در تضمین به ویژه زنان در اتحادیه زنان و آن سوی جهان

 تداوم و پیشبرد حقوق طبقه کار دارند.
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 از یک سو، گفتگو، مذاکره، سازش و مصالحە در مرکز موفقیت و مؤثر بودن روابط

 وی، فراگیری، شفافیت صنعتی و رفع اختالف قرار دارند، و از سوی دیگر پاسخگوی

های قبل ما بە روندهایی اند. در بخشراهبری فمینیستیهای تحول و شفقت نشانە

وشند، در این بخش کها در تقویت دموکراسی ساختاری میها اتحادیەایم کە طی آنپرداختە

ی یاری بری اجتماعها بە صلح آفرینی و عدالت و براپردازیم کە اتحادیەبە روندهایی می

 رسانند.می

اتحادیە بە »گوید: کاران اوکرائین میمستقل معدن یو اتحادیە KPVU یناتالیا لویتسکا عضو اتحادیە

تا  2014در شرق اوکرائین کە از سال  دونبَسهای نظامی در کارگران ستمدیده در جریان درگیری

یک و  طور غیر رسمیە های زیادی کرده است. متاسفانە ما بکنون باعث مرگ هزاران نفر شده، کمک

تند و زنان اند. بسیاری از آنها زن هسم کە از محل زندگی خود رانده شدهخانمان دارینیم میلیون بی

ست دادن کار دکنند، از جملە از مسائل مختلفی دست و پنجە نرم می پناهنده مشکالت بسیاری دارند و با

 «جدید.و درآمد و مبارزه برای یافتن کار در مکان 

ن روبرو هستند چرا کە زن هستند و همزما «ستم مضاعف»یتسکا معتقد است کە این زنان با لو

ها باعث زهگرچە ستیشود. تر میباشند، این تبعیض باز هم گسترده اند. اگر آنها مسن همخانمان شدهبی

الوه بر کاهش ارقام عضویت در اتحادیە شده است )هم از نظر تعداد اعضا و هم در مسالە درآمدها(، ع

های اند کمکها صدمە دیدهبە زنان عضو کە از این درگیری KVPU یاتحادیە های مالی،کمک یارائە

 ه است.رایگان حقوقی و قضایی برای دریافت دستمزد معوقە و پیدا کردن کار در مکان جدید عرضە کرد

ابدین بن های صنفی در تحوالت بنیادی کشور بە دموکراسی پس از برکناری زین العدر تونس، اتحادیە

 عمومی کارگران یاتحادیە 2014نقشی فعال و اساسی بازی کردند. در سال  2011سال  علی در

کە  جایزه صلح نوبل بود، با این تأکید یبخشی از مربع جامعە مدنی دریافت کننده UGTTتونس 

ده بود، را در پیشگامی و هدایت روند گفتمان اجتماعی ستایش کر UGTT ینوبل نقش اتحادیە یکمیتە

 را حول LTDHحقوق بشر تونس  ی، و جامعەTBAهای کارفرمایان، کانون وکالی تونس کە سازمان

آمیز لحصر سر کار بیاید کە روند گذار برنامە مشترکی جمع آورده و باعث شد یک دولت آشتی ملی ب

 ید.بە دموکراسی را هدایت نما

درخشد، اما ن در خاورمیانە و شمال آفریقا میای در آسمان ترقی حقوق زناامروزه تونس مانند ستاره

 معتقد UGTTیکی از مسئولین  ،های صنفی در این پیروزی تا کجاست؟ صیهم بوستەنقش اتحادیە

ە ست کاهای صنفی عامل اصلی در حفظ دستاوردهای زنان تونس در زمانی جنبش اتحادیە»است کە 

ی و «بە قدرت رسیدند. 2011از انقالب  کار و مذهبی بود کە بعدمورد تهدید نیروهای محافظە

، عمومی کارگران تونس از اعتراضات یاز طریق مشارکت با جامعە مدنی، اتحادیە»افزاید: می

 یشدهبا تعهد کامل بە حفظ و دفاع از حقوق تضمین  –ها تحت رهبری زنان تظاهرات و بسط نشینی

اشکال  یناپذیر حق زنان علیە همەاز قوانین خدشە گوید پس از حمایتبوستە می «زنان حمایت کرد.

عمومی اکنون از  ینامد(، اتحادیەدومین انقالب در عرصە قانونی می خشونت علیە زنان )کە وی آن را

در  ILO 183 یدنامەویژه عهە المللی مربوط بە زنان، بتمامی معاهدات بین»خواهد کە دولت می

ً  «یت از حقوق زنان در دوران حاملگیحما  بە تصویب برساند. را سریعا
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 نقش پیشگام زنان در ساخت و ساز صلح و دموکراسی -راه  یپذیرش نقشه

 

 

 نبردی در دو جبهه

صالح بوکنند، ایمان اهای مختلف اجتماعی بازی میها نقش مهمی در عملکرددر فلسطین، که اتحادیه

برد گوید که زنان فلسطینی درگیر نمی (PGFTU)های صنفی فلسطین عضو فدراسیون عمومی اتحادیه

ه شده در دساالری نهادینهای فلسطینی و دیگری علیه مرهه هستند، یکی علیه اشغال سرزمیندر دو جب

یاسی و سدگی نماینها در نند، نقش سیاسی آنکیکل جمعیت را نمایندگی م %49زنان گرچه »اجتماع: 

های موجود در این اصل ناشی از چالش ها ناچیز و قابل اغماض است.گیریجایگاه در هرم تصمیم

خ فلسطینی باید هنوز به آن پاس یهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  موجود است که جامعهصحنه

شود، با سنت اداره می فلسطین هنوز با یک سیستم مردساالر یجامعه» :گویدیاو در ادامه م «گوید.

 زنان و مردان را ازمیانگر. زنان سعی دارند که تبعیض تحمیلی بین و آداب و رسوم سرکوب

 «بردارند.

های بە پاره ل و تقسیم سرزمین فلسطیننقش زنان در مقاومت در برابر اشغال اسرائی»افزاید: ایمان می

سالە  17ن هزاران زن و دختر از جوا «تاریخ ماست.های گام یجدا از هم یک پایداری فعاالنە در همە

ە ه زندان بالمللی را پس از محکومیت بە هشت ماتیترهای خبری بینعهد تمیمی کە اخبار مربوط بە او 

هام و حکم گذار فلسطینی خلیلە جرار کە بدون تفهیم اتخود اختصاص داد تا فعال حقوق بشری و قانون

پردازند. می سنگینی را برای آزادی فلسطین ود، هزینەشداری میاشت نگاهدادگاه از ماه ژوئیە در بازد

 «فلسطین تعهدشان بە آزادی و وحدت خاطر فعالیت وە فقط ب»ای زن هم فعال اتحادیە همچنین تعدادی

 در زندان هستند.

م بحران مقد یزنان در جبهە»ند اقتصاد است. اگریبان چالش دیگری کە زنان فلسطینی با آن دست بە

 ،انوادهخهای فوری د. آنها مجبورند برای تامین نیازانهای فلسطینی قرار گرفتەاقتصادی در سرزمین

ها آن .دهدیضور آنها در بازار کار را کاهش مخودی خود این وظیفە امکان ح همە جا سر بکشند. بە

 ً  برای مردان مشاغل با درآمد باالهای درمانی و خدماتی هستند، کە در آن محدود بە کار در بخش عمدتا

  «گردد.جامعە می رزرو شده است. این واقعیت بە طور کلی باعث تضعیف موقعیت زنان در

باشند و بتوانند از آنها  برای ابوصالح حیاتی است کە زنان الگوهای بهتری برای نمونە داشتە

های یکی از گام»ان پذیر است. ر کاری برایشان امکهای مثبت بگیرند و بدانند موفقیت در هرهنمود
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است کە داستان موفقیت زنان بیشتری در داخل جامعە فلسطینی وجود  این مورد آن اضطراری در

ها را نسبت بە آینده امیدوار و فعال سازد. آن ،مثبت یداشتە باشد تا ضمن ترغیب دختران بە آینده

ستند و از مشارکت بندی دوش بدوش هم بایەزنان بتوانند بدون نیاز بە سهمیامیدوارم روزی مردان و 

 «لسطینی دفاع کنند.فزنان در جامعە 

 

 

 

 ما پیروز خواهیم شد. ،اگر زنان متحد شوند

گرائی افراطی و مستبد قرار اول نبرد حیاتی با راست یها در جبههزنان عضو اتحادیه ،در برزیل

لویز ایناسیو لوال دسیلوا و  ،جمهور سابقاند. استبدادی که پس از سوسیال دموکراسی رئیس گرفته

مالی به  یاستفادهجعلی سو خانم دیلما روسف و در حکومت حزب کارگران سرنگون شد. لوال به اتهام

دست راستی جائیر بولسونارو با فاصله زیاد برنده انتخابات  یدوازده سال زندان محکوم شد و نماینده

را باال بزنند و وارد میدان نبرد  هاآن است که زنان آستینگوید وقت شد. مارتینز می 2018اکتبر 

نازی  یتوانند آن عملهقتی که متحد باشند میزنان تا و»مانطور که همیشه چنین بوده است. ه -شوند 

 «توانیم دست به عمل بزنیم.می، اگر ما در عمل متحد باشیم )بولسونارو( را شکستی سخت بدهند.

زیل، در ماه نهایی را بپردازند: در بر یهزینە ،پا ایستادن خاطر برە زنان باید ب ،هااما خیلی وقت

وابستە بە  یعوامل ناشناختە یوسیلە بە ماریل فرانکو نماینده انجمن شهر ریودوژانیرو 2019مارس 

بە اش ترور شد و پوست جوان بە خانەگردهمایی توان بخشی بە زنان سیاهدر راه رفتن از یک  ،راست

ت در برتا کاچرس نماینده بومیان هندوراس و فعال و مدافع محیط زیس 2016قتل رسید. در مارس 

د. جریان دفاع از یک سرزمین مقدس بومیان در مقابل ساخت یک سدسازی و ژنراتور برق کشتە ش

دایشان توانند صاما در عمل نمی ،کنندارند و شنوندگان زیادی را جلب میگرچە زنان صدایی پرتوان د

شوند. زنان نە رسند، بازداشت و یا شکنجە میشوند و یا بە قتل میبلند کنند و بالفاصلە یا خفە می را

 72-1970ها در های حکومت استبدادی ژنرالتنها در حکومت نظامی، مانند دیلما روسف، کە در سال

ً ندو شکنجە دید هزندانی شد نە کە گو گیرند، از آنر میجسمانی قرا ی هدف خشونت عمده، بلکە عموما

ً هیچ گاه مردان تجربە نکرده رار قستند، تحت این ستم مظاعف خاطر آن کە زن هە ب اند، و صرفا

 «گیرند.می

لیدر ملی  ،تحت فشار شدید اقتصادی قرار داشتە، آنا فرانچسکا سوتو 2015در ونزوئال کە از سال 

هر  اند.شترین صدمە را از این شرایط دیدهکە بیاین زنان هستند »گوید:ونزوئال می ASIزنان در 

ای پیدا ز خانە خارج شود تا بتواند وسیلەصبح ا 5گیرد باید رگری کە براساس ساعت کار حقوق میکا

در شرایط امروز کشور ما دیگر سیستم نقل و انتقال عمومی رایگان نداریم کە  -کند تا بە سر کار برود 
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برد. حاال باید خیلی زود از خانە خارج شویم تا شاید با وسایل خطرناک می کارگران را بە کارگاه قبالً 

دهند تا در صف خرید مایحتاج زندگی . زنان یک روز کامل را از دست میحمل و نقل بە سرکار برسیم

 «بایستند. و ارزاق و خوراک روزانە برای خانواده

اگر ما »ایلی برای گفتمان و اتحاد باشد: اگر تم ،پذیر استوتو باور دارد کە صلح امکانبا این وجود س

توانیم بە می ،هویت و فرهنگ صلح را بە همبستگی ملی بیافزائیم و با برادری و رفاقت همراه کنیم

اهداف بزرگی دست یابیم. با هم خواهیم توانست این پارادایم موجود را بشکنیم، من مطمئنم کە زنان 

 «پشت سر بگذارند. انعی را سرانجامقادر هستند هر م

 

 -ITUCگزارش کمیتە زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیە های صنفی  -( 1)

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf 
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