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Reżim hoteli robotniczych obejmuje wiec̨ej niż sto milionów migrujac̨ych
ze wsi robotników chińskich. Sa ̨ oni zazwyczaj młodymi, niezameż̨nymi ko-
bietami, pracujac̨ymi cież̨ko po 12 godzin dziennie w fabrykach przemysłu
odzieżowego, elektronicznego i zabawkarskiego. Stosujac̨ wielogodzinne i
elastyczne zatrudnienie, przy równoczesnych niskich nakładach na siłe ̨ ro-
bocza,̨ oraz podtrzymujac̨ system ścisłej kontroli, reżim hoteli robotniczych
stał sie ̨ nowa ̨ formacja ̨ w Chinach. Kobiece organizacje pracownicze sa ̨ nie-
zbed̨ne dla ochrony praw robotnic w sytuacji, w której ani państwo, ani ka-
pitał nie jest autentycznym regulatorem standardów pracy.
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ły nimi tylko pracaw niedziele ̨oraz po godz. 20. Nadgodziny płacono jedynie
w skali 1,5 stawki.

Robotnicy, z którymi rozmawialiśmy, nie za bardzo rozumieli, kiedy staw-
ka za nadgodziny była płacona i mieli wrażenie, że płacono ja ̨ tylko za wie-
czory, a nie za soboty i niedziele, od czasu kiedy firma i robotnicy traktowali
prace ̨ wieczorna ̨ w charakterze nadgodzin. Nadgodziny nie były dobrowol-
ne, czego wymaga zarówno chińskie prawo jak i kodeks Disneya. Poradnik
dla robotników stwierdzał, co było niezgodne z prawem: „Kiedy robotnicy
nie moga ̨pracować na nadgodziny, musza ̨ zwrócić sie ̨ do przełożonego o pi-
semne zwolnienie”. Robotnicy chet̨nie godzili sie ̨ na możliwość nadgodzin,
pracodawcy jednak uważali, że nie mogli ich odmówić, zwłaszcza podczas
sezonu.

Zarobki w China Wonder były stosunkowo wysokie. Jednak robotnicy
otrzymywali wiec̨ej jedynie z powodu nadmiernych godzin, które musieli
wypracować. Paternalistyczny reżim hoteli robotniczych umożliwiał do-
wolne wydłużanie godzin pracy, i podwójne wykorzystanie siły roboczej
poprzez całkowita ̨ kontrole ̨ czasu pracy i miejsca zamieszkania.

Wnioski
Z powodu jawnego naruszania Kodeksów postep̨owania oraz prawa chińskie-
go przezwiek̨szość transnarodowych korporacji w 2002 r. Sieć Chińskich Pra-
cownic rozpoczeł̨a współprace ̨ z Clean Clothes Campaign w celu realizacji
pilotażowego programu instalacji systemu monitoringu warunków pracy w
Chinach. System niestabilnego zatrudnienia w Chinach utrzymuje sie ̨ z po-
wodu splotu globalnych, narodowych i lokalnych czynników. Lokalna spe-
cyfika jest czes̨to pomijana w analizach globalnych. Cykle migracji, walka
kobiet przeciwko kulturze patriarchalnej oraz wyraźna przepaść pomied̨zy
wsia ̨a miastem przyczyniaja ̨sie ̨do akceptacji przez pracownice nieludzkich
warunków pracy najemnej w mieście. Olbrzymie nadwyżki siły roboczej w
Chinach utwardzaja ̨ ten nisko opłacany, lecz rentowny system produkcji, co
odpowiada kapitałowi realizujac̨emu strategie ̨produkcji just-in-time. Władze
lokalne zlikwidowały podstawowe prawa pracownicze oraz prawa obywatel-
skie i przerzuciły koszta reprodukcji siły roboczej na społeczności wiejskie.
Brak prawa do zakwaterowania umożliwił jaskrawywyzysk – sytuacje,̨ w któ-
rej robotnicy maja ̨ utrudnione możliwości organizowania sie.̨
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Mimo wdrażania mied̨zynarodowych kodeksów postep̨owania (Code of
Conduct)1 oraz prawnej mobilizacji robotników, w Chinach wciaż̨ dominuja ̨
despotyczne reżimy pracy. Globalizacja i strategie produkcyjne oparte o
“wyścig do dna” (race-to-the bottom)2 przyswojone przez transnarodowy
kapitał, uniemożliwiaja ̨ poprawe ̨ stosunków pracy w Chinach. Celem poniż-
szego artykułu jest nakreślenie rampojec̨iowych dla zrozumienia warunków
pracy chińskich migrantek3. Podczas gdy nieludzkie warunki pracy kobiet
były już wielokrotnie analizowane, żadne z wcześniejszych studiów nie
dostarczyło solidnej analizy systemu prekariatu4 w Chinach. Artykuł ma na
celu ujec̨ie zarówno globalnych jak i lokalnych czynników, przedstawiajac̨
w jaki sposób oba te elementy przyczyniaja ̨ sie ̨ do powstawania struktur
niestabilnego zatrudnienia. Ukryte koszty produkcji i cykle ich reprodukcji
pozostaja ̨wciaż̨ nieznane.

Po tym, jak Chiny zostały w ciag̨u dwóch ostatnich dekad nierozłac̨znie
włac̨zonewglobalny systemgospodarczy, stały sie ̨„manufaktura ̨świata” do-
starczajac̨a ̨ olbrzymich zasobów taniej siły roboczej dla globalnej produkcji.
Od połowy lat 90. jesteśmy świadkami nagłych relokacji transnarodowych
korporacji do Chin, zwłaszcza z Hongkongu, Tajwanu, Japonii, Stanów Zjed-

1 Codes of Coduct sa ̨ elementami „miek̨kiego prawa”, maja ̨ zobowiaz̨ywać podpisujac̨ych
go pracodawców do przestrzegania ustalonych przepisów, norm i reguł. W teorii miały zapew-
niać użytkownikom końcowym, czyli klientom, miarodajne informacje na temat firmy, wysoka ̨
jakość usług i zagwarantować zachowanie najwyższych standardów, w tym standardów pracy
w danej firmie. W rzeczywistości nie posiadaja ̨ żadnej mocy prawnie wiaż̨ac̨ej, nie nadaja ̨ sie ̨
do prawnego wyegzekwowania, sa ̨ stosowane przez właścicieli fabryk według ich swobodnego
uznania, czes̨to po to, by zatuszować praktyki niezgodne z prawem pracy. – przyp. tłum.

2 Wyścig na dno (ang. race-to-the bottom) jest terminem określajac̨ym fenomen stałego
pomniejszania świadczeń społecznych, wywołanych wymuszanym przezmied̨zynarodowa ̨kon-
kurencje ̨ stałym obniżaniem podatków. Na dłuższa ̨ mete ̨ ma to prowadzić do rosnac̨ej biedy i
przemieszczania sie ̨ osób z nizin społecznych do krajów, które jako ostatnie nie ograniczały
świadczeń społecznych, a w rezultacie – paradoksalnie – zmuszajac̨ nawet te kraje do zniesie-
nia ich. – przyp. tłum.

3 Robotnice rekrutowane sa ̨ z wiejskich społeczności, które gwarantuja ̨ edukacje,̨ do-
kształcanie, zakwaterowanie i ogólna ̨ opieke ̨ społeczna.̨ Reprodukcja ̨nastep̨nego pokolenia ro-
botników ponownie jest obciaż̨ona wieś, która dostarcza nadwyżki siły roboczej. – przyp. aut.

4 Prekariat – kategoria pracowników, którzy niemaja ̨możliwości prognozowania swojego
zatrudnienia oraz pozbawieni sa ̨ bezpieczeństwa pracy, która podejmuje zazwyczaj prace tym-
czasowe czy nieregularne. W postindustrialnych społeczeństwach zachodu Europy niestabilne
zatrudnienie od lat 70. promowane było przez neoliberalne reformy, które miały na celu zerwa-
nie tzw. kontraktu społecznegomied̨zy rzad̨em, właścicielami przedsieb̨iorstw a pracownikami,
doprowadzajac̨ do końca państwa dobrobytu. Prekariat to cześ̨ć społeczeństwa, która podlega
„elastycznemu wyzyskowi”, czyli flexplotation (uzyskuje niskie płace, nieregularny dochód, pod-
lega wykluczeniu społecznemu, nie uzyskuje pomocy ze strony państwa. – przyp. tłum.
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noczonych i Europy Zachodniej. Ponad 100 milionów byłych robotników rol-
nych pracuje w transnarodowych korporacjach, znajdujac̨ych sie ̨ w bezpo-
średnim posiadaniu spółek amerykańskich i europejskich lub w działajac̨ych
jako ich wykonawcy i podwykonawcy firmach chińskich. Stowarzyszenia po-
zarzad̨owe oraz przedstawiciele świata akademickiego5 coraz cześ̨ciej niepo-
koja ̨ sie ̨ o przebieg globalizacji oraz warunki pracy w postsocjalistycznych
Chinach.

Sieć Chińskich Pracownic (The Chinese Working Women Network –
CWWN)6 – rozpoczeł̨a swoja ̨ działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
(SSE) w Shenzhen, sas̨iadujac̨ej bezpośrednio z Hongkongiem. Od 1996 r.
byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu zatrudnienia migrujac̨ych robot-
ników w Specjalnej Strefie Ekonomicznej założonej w 1980 r. Wcześniej
Shenzhen było małym rybackim miastem zamieszkanym przez 310 tys.
stałych mieszkańców i niecałe 30 tys. robotników. Pod koniec 2000 r. ogólna
suma populacji wynosiła 4.33 miliona, siła robocza zaś 3.09 miliona. Jedynie
30% populacji Shenzhen jest zarejestrowana jako stali mieszkańcy – to
zazwyczaj urzed̨nicy, przedsieb̨iorcy, technicy i robotnicy wykwalifikowani,
którzy przeprowadzili sie ̨ tu z innych dużych miast. Reszta mieszkańców
ma status tymczasowy, co oznacza, że nie posiadaja ̨ stałego zameldowania
uprawniajac̨ego ich do uzyskania pełni praw obywatelskich7. W 2000
r. ogólna liczba tymczasowych obywateli wynosiła 3.08 miliona, z czego
zdecydowana ̨wiek̨szość stanowili robotnicy przybyli z obszarów rolniczych.

Shenzhen zawdziec̨za swój nagły rozwój ekonomiczny i awans pozycji na
rynku globalnym wyrwaniu robotnic z obszarów wiejskich. Proces „globali-
zacji” Shenzhen zależy od taniej i „uległej” siły roboczej kobiet, przyczynia-
jac̨ej sie ̨do rozwoju branż przemysłu nastawionego na eksport. Z naszych ba-
dań, przeprowadzonych w zakładach przemysłu odzieżowego i elektronicz-
nego w Shenzhen, wynika, że ponad 90% siły roboczej lekkiego przemysłu
wytwórczego stanowia ̨młode kobiety poniżej 25 roku życia. Wszystkie one
były zaklasyfikowane jako robotnice rolne lub mingong, robotnice tymcza-
sowe. Nieistotne jak długo pracowały w Shenzhen, nigdy nie mogły być for-
malnie uznane za robotnice. Jako że nie posiadały prawa do pozostania w

5 WChinach działalność na rzecz robotników skupia sie ̨głównie wokół uniwersytetów lub
organizacji pozarzad̨owych, inne formy sa ̨ kryminalizowane i może grozić za nie (lub za samo
podejrzenie takowej działalności) zesłanie do obozu pracy. – przyp. tłum.

6 Autorka tekstu jest jedna ̨ z założycielek CWWN. Zobacz: www.cwwn.org – przyp. tłum.
7 Wiec̨ej na temat restrykcyjnego systemu zameldowania wprowadzonegow latach 50. XX

w. w Chinach znajdziesz na: www.pl.wikipedia.org/wiki/Hukou. – przyp. tłum.
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cyplina ̨ grupowa ̨w miejscu pracy. W ten sposób mobilność robotników jest
równoważona poprzez samoregulujac̨a ̨sie ̨sieć, która pełni role ̨stabilizatora,
zapewniajac̨ reżimowi pracy nieustanny dopływ siły roboczej.

Wolność przemieszczania sie ̨
China Wonder stosuje środki ścisłej kontroli oraz restrykcje w celu kontroli
robotników, którzy przybyli z odległości ponad piec̨iu prowincji. Firma prze-
chowywała dokumenty tożsamości robotników, jak również wymuszała sys-
tem depozytów. Poza kodeksem Disneya, China Wonder miała swój własny
kodeks – ten prawdziwy, który był o wiele bardziej szczegółowy i restryk-
cyjny. Po wkroczeniu do firmy każdy robotnik otrzymywał poradnik, który
zawierał ponad 50 zaleceń.

Godziny pracy były bardzo długie, wymagano pracy na nadgodziny w nie-
dziele ̨ i każdej nocy. Robotnicy China Wonder pracowali od godz. 8 rano do
22. Jeśli były nagłe zamówienia, żad̨ano od robotników, by zostawali w fa-
bryce do północy. Norma ̨ był dwunastogodzinny dzień pracy; reszta dnia
była wolna, lecz tylko poza sezonem lub jeśli miała miejsce przerwa w za-
mówieniach produkcyjnych. Oznaczało to, że robotnicy pracowali od 72 do
77 godzin tygodniowo, o wiele dłużej niż dopuszcza to chińskie prawo (40 go-
dzin tygodniowo i 36 nadgodzin w miesiac̨u). Jawnie naruszało to zarówno
chińskie prawo, jak i kodeks Disneya. Dla przykładu – 1 stycznia 2002 r. pra-
cowano w fabryce w dzień świet̨a narodowego, który ustawowo jest dniem
wolnym.Wdodatku robotnicymusieli pracowaćwniedziele,̨ 24 lutego, dzień
po chińskim Nowym Roku, co było naruszeniem prawa gwarantujac̨ego je-
den dzień wolny w tygodniu.

Zgodnie z chińskim prawem za nadgodziny w zwykłe dni pracy należy pła-
cić 150% normalnej stawki, 200% stawki w inne dni, a 300%w dni wolne usta-
wowo. Wiek̨szość robotników nie znała chińskiego prawa pracy, gdyż nie
realizowano programów edukacyjnych lub pomocowych. Wiek̨szości robot-
ników, zwłaszcza tym z działów ciec̨ia, szycia, pakowania i kontroli jakości
płacono na podstawie stawki akordowej. Innym pracownikom oraz prakty-
kantom płacono za godzine,̨ podczas gdy zarzad̨ otrzymywał wynagrodzenie
zamiesiac̨. W normalne dni robotnicy opłacani na akord otrzymywali stawki
za nadgodziny zgodnie z prawem. Jednak płace za nadgodziny w inne dni już
nie były zgodne z prawem. Pracy w soboty nie traktowano jak nadgodzin, by-
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ledwie kilkaminut pieszo od budynkówprodukcyjnych, z tego powodu łatwo
odpowiadał systemowi pracy „just-in-time”11 Każdy pokój hotelowy mieścił
od 12 do 16 robotników i był niezmiernie przepełniony, pozbawionywentyla-
cji i odpowiedniego oświetlenia oraz choćby skrawka przestrzeni prywatnej.
Robotnicy dzielili ze soba ̨toalety i łazienki znajdujac̨e sie ̨na końcu korytarza
każdego piet̨ra. Zarzad̨ przyznawał, że warunki mieszkaniowe były niezwy-
kle ubogie, ale zrzucał wine ̨ na władze lokalne – za to, że nie dostarczyły
wystarczajac̨ej ilości przestrzeni pod budowe ̨ odpowiednich budynków. Ho-
tel budowano z celem zakwaterowania w nim 500 robotników, lecz zawsze
było ich tam ponad 600.

Hotele dostarczane przez ChinaWonder były „darmowe”, i nie wymagano
żadnego depozytu za zakwaterowanie. Hierarchia przestrzennego rozmiesz-
czenia wzmacniała hierarchie ̨ mied̨zy robotnikami. Członkowie personelu
kierowniczego, technicznego oraz nadzorujac̨ego dzielili pokój „tylko” po
dwie osoby, również o bardzo podstawowym standardzie. Neopaternalizm
firmy odzwierciedlał sie ̨w jej stylu zarzad̨zania, jak też w poleganiu podczas
rekrutacji na sieciach rodzinnych. Przykładem może być fakt, że nadzorca
działu wykończeniowego z sześcioletnim stażem pracy, odpowiedzialny za
60 robotników, miał w fabryce 12 krewnych. Wszyscy z 600 zatrudnionych
robotników pochodzili z około 50 rodzin. Akces do fabryki był z tego powodu
całkowicie zależny od sieci i dla osoby obcej dostanie sie ̨do środka było prak-
tycznie niemożliwe. Informacja o pracy była zazwyczaj przekazywana krew-
nym wewnat̨rz tego „rozwiniet̨ego, wewnet̨rznego rynku siły roboczej”.

W ChinaWonder brygadziście działu wykończeniowego splecenie sieci ro-
dzinnej i zapewnienie posad pojedynczym osobom zajeł̨o trzy lata. Wystep̨u-
jac̨ w roli paternalistycznego patrona zobligowany był nie tylko zorganizo-
wać swoim krewnym i mieszkańcom jego wsi życie codzienne i zakwatero-
wanie, ale również był odpowiedzialny za ich zachowanie w miejscu pracy.
Wszyscy zatrudnieni sa ̨ odpowiedzialni za pozostałych członków swych ro-
dzin i fakt ten nie może pozostać bez wpływu na monitorowanie zachowa-
nia robotnika; jeśli członek rodziny spowalnia prace,̨ obciaż̨a przez to cały
zespół, co odbija sie ̨ na zarobkach, które w dużej mierze oparte sa ̨ o wydaj-
ność. Owocuje to obustronnymi obligacjami, jak teżwzajemna ̨kontrola ̨i dys-

11 Z ang. Just In Time (JIT) (dokładnie na czas) – strategia zarzad̨zania zapasami stosowa-
na w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcje ̨ poziomu zapasów w całym proce-
sie produkcyjno-magazynowym i zwiaz̨anymi z nim kosztami. Kolejny zapas jest zamawiany
w momencie, kiedy zostanie osiag̨niet̨e minimum magazynowe. Dziek̨i temu minimalizuje sie ̨
przestrzeń i koszty magazynowe. – przyp. tłum
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mieście, wiek̨szość z nich została zakwaterowana w hotelach robotniczych
prowadzonych przez pracodawców.

Robotnicy migrujac̨y i reżim pracy w hotelach
robotniczych
Chiński reżim hoteli robotniczych jest elementem systemu wyzysku. Łac̨zy
sie ̨ on z migracja ̨ robotników i cyklami ich reprodukcji w społecznościach
wiejskich, służy globalnej produkcji i generuje ukryte koszta ponoszo-
ne przez robotnice. Lokalne rzad̨y rywalizuja ̨ o inwestycje zagraniczne,
otwarcie lekceważac̨ regulacje prawne oraz osłony socjalne. Koszta repro-
dukcji siły roboczej, jak np. edukacja czy podstawowa opieka społeczna,
sa ̨ w całości ponoszone przez społeczności wiejskie, które w ten sposób
dofinansowuja ̨ płace, zakwaterowanie i konsumpcje ̨ robotników. Zarobki
migrantów wynosza ̨ tyle samo co 10 lat temu, lub mniej, a brak zameldo-
wania w mieście uniemożliwia formowanie sie ̨ siły klasy robotniczej, która
mogłaby działać na rzecz praw pracowniczych migrujac̨ych robotników.

Zmniejszanie roli rzad̨u w dostarczaniu siły roboczej owocuje brakiem
socjalnych i pracowniczych osłon dla migrujac̨ych ze wsi robotników. Bez
praw do pozostania w mieście niemal zupełnie pozbawieni sa ̨ oni długofalo-
wych perspektyw edukacyjnych, dokształcania, zakwaterowania, ochrony
medycznej i pomocy społecznej. Migrujac̨y pracownicy, traktowani jako
półchłopi-półrobotnicy, posiadaja ̨ niejasne prawa obywatelskie i słaba ̨ siłe ̨
przetargowa.̨ Bez wzgled̨u na to, jak długo pracowali w mieście, zmuszani
sa ̨ opuścić je, gdy tylko straca ̨ prace.̨

Bez osłon socjalnychmigrujac̨e robotnice uciekaja ̨sie ̨do powiaz̨ań rodzin-
nych, które ułatwiaja ̨ fale migracji i poszukiwanie pracy, rozpowszechniaja ̨
informacje ̨ o niej, pomagaja ̨ robotnikom radzić sobie z życiem fabrycznym i
trudnościami życia w mieście.

Fakt, że wiek̨szość ukrytych kosztów –mianowicie rekrutacja robotników,
ich szkolenie i dyscyplinowanie – ponoszona jest przez powiaz̨ania rodzinne,
sprzyja rozwojowi kapitalistycznej gospodarki. Warstwa zarzad̨zajac̨a wyko-
rzystuje fakt istnienia sieci pomied̨zy robotnikami, które szkola ̨ robotników
i towarzysza ̨imwdostosowaniu sie ̨do życia fabrycznego, kontynuujac̨ w ten
sposóbmaksymalizacje ̨zysków i promowanie niestabilnego systemu zatrud-
nienia w Chinach.
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Aby przedstawić okoliczności powstawania tego systemu przeanalizuje-
my, w jaki sposób wykorzystuje sie ̨ siłe ̨ robocza,̨ warunki pracy oraz cykle
migracji i reprodukcji. Pokażemy, że warunki pracy w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych kształtowane sa ̨ również przez patriarchalna ̨ kulture ̨ rolni-
czych Chin, która wpływa na procesy migracji i reprodukcji. Nasze badanie
odnosi sie ̨ do piec̨iu fabryk przemysłu odzieżowego, w których od 2000 r.
Sieć Chińskich Pracownic współuczestniczyła w długotrwałym organizowa-
niu sie ̨pracownic w hotelach robotniczych, prowadzac̨ obok działalności or-
ganizacyjnej badania z ponad 1500 robotnicami.

Kobiety, rodzina i reprodukcja
Czes̨to podkreśla sie,̨ że niski status Chinek wywodzi sie ̨ z systemu chińskiej
rodziny, z jej patrylinearnej8, patrylokalnej i patriarchalnej natury. Kobie-
ty chińskiej wsi były zwyczajowo pozbawione środków produkcji oraz pra-
wa do ziemi, a ich osobista autonomia była całkowicie podporzad̨kowywana
mes̨kiemu autorytetowi. Tylko tymczasowo należały do rodzin, w których
sie ̨ urodziły, choć również uznawano je za obce w rodzinach swoich meż̨ów
(Johnson, 1983). Kobiety rodziły sie ̨ w systemie, w którym w zasadzie były
bezsilne. Ich praca mogła być przekazana innej rodzinie, w zwiaz̨ku z czym
traktowano je zgodnie z jednym z chińskich przysłów – jak „wode ̨wylana ̨do
ziemi”. Żadna rodzina nie miała interesu w inwestowaniu czasu i pienied̨zy
w edukacje ̨ córek, które i tak pewnego dnia stawały sie ̨ synowymi obcych
ludzi.

Podczas 40 lat doświadczenia socjalizmu w Chinach nie spełniono obietni-
cy „wyzwolenia kobiet”, co było jednym ze sztandarowych celów rewolucji.
Priorytet ekonomicznego i politycznego rozwoju przysłonił cele zmiany spo-
łecznej, poświec̨ajac̨ sprawe ̨ emancypacji kobiet.

Socjalizm i patriarchat koegzystowały dotychczas w stabilnej harmonii.
Konfiguracja patrylokalnej i patrylinearnej rodziny patriarchalnej została
jeszczemocniej skonsolidowanaw okresie reform ostatnich lat. Kiedy gospo-
darstwa domowe ponownie otrzymały ziemie,̨ a mes̨kie głowy rodzin nadal

8 Patrylinearny system pokrewieństwa – to system pokrewieństwa, w którym dzieci auto-
matycznie po urodzeniu włac̨zane sa ̨ do grupy ojca i pozostaja ̨ jej członkami przez całe życie.
Przekłada sie ̨ to np. na dziedziczenie nazwisk, przywilejów, majat̨ku itp. po ojcu lub krewnym
z jego strony, a nie matki. Na podstawie badań ponad piec̨iuset społeczeństw na całym świecie
stwierdzono, że system patrylinearny wystep̨uje średnio trzy razy cześ̨ciej niż matrylinearny. –
przyp. tłum.
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umieszczone sa ̨ na terenie zakładu. W takim układzie przestrzennym inte-
gracja pomied̨zy praca ̨ a życiem wolnym staje sie ̨ ściślejsza, a firmy odgry-
waja ̨ coraz cześ̨ciej wiek̨sza ̨ role ̨ w panowaniu nad życiem robotników niż
państwo.

China Wonder Garaments jest stosunkowo mała ̨ podwykonawcza ̨ fabryka ̨
konfekcyjna ̨powstała ̨w Shenzhen w 1989 r. China Wonder przeniosło sie ̨ tu
z Hongkongu, przyciag̨niet̨e przez niższe koszta produkcji, tańsza ̨ ziemie ̨ i
siłe ̨ robocza,̨ oraz fakt, że władze lokalne zapewniaja ̨ lepsza ̨ infrastrukture ̨
oraz pakiety inwestycyjne –w tymniższe podatki, opłaty i czynsze za obiekty
fabryczne.

W China Wonder pracuje około 600 robotników zarzad̨zanych przez kie-
rownictwo z Hongkongu, które ma wyłac̨zna ̨władze ̨ nad transakcjami oraz
zarzad̨zaniem fabryka,̨ oraz reprezentuje quasi-paternalistyczny styl zarza-̨
dzania. Firma znajduje sie ̨ w samym środku globalnego łańcucha podwyko-
nawców, produkujac̨ odzież dla kupców z Hongkongu, którzy z kolei działaja ̨
na zlecenie korporacji amerykańskich i europejskich.

Podczas naszego badania, zarówno hale produkcyjne, jak i tereny hoteli
były wynajmowane od władz dzielnicowych, które pobierały od firmy dodat-
kowa ̨ opłate ̨ za zarzad̨zenie. Zarówno obiekty produkcyjne, jak i otoczenie
pracy były stosunkowo ubogie, choć nie stało sie ̨ to bodźcem do ich moder-
nizacji. Zarzad̨ wiedział, że istnieje mied̨zynarodowa presja na poprawe ̨wa-
runków pracy i życia za pomoca ̨ kodów postep̨owania (codes of conduct). Kie-
rownik złożył podpis pod dyrektywami kodeksu postep̨owania Disneya10, a
certyfikat w jez̨yku chińskim został przytwierdzony do ścianyw biurze szefa.
Jednak stwierdził on, że w zwiaz̨ku z tym, iż standardy te udzielaja ̨ jedynie
słownych wskazówek i nie przydzielaja ̨ żadnych środków, nie uznaje ich za
szczególnie przydatne. Zatem, dlatego że staja ̨sie ̨one pozornie punktem od-
niesienia dla właściciela, można uznać je za nic wiec̨ej jak tylko za fasade.̨
Szef podkreślał, że zyski sa ̨ tak małe, że nie ma miejsca na koszta dodatko-
we.

Niemal wszyscy pracownicy China Wonder byli migrantami ze wsi, z pro-
wincji Guangdong, Hunan, Hubei, Jiangxi, Anhui i Sichuan. Jedynie ksieg̨owa
oraz dozorca hotelu pochodzili z Shenzhen. Według dozorcy zakwaterowa-
nie tych robotników było trudne i kosztowne, choć dostarczano im jedynie
podstawowego wyposażenia. Trzypiet̨rowy budynek hotelu był oddalony za-

10 Zestaw standardów pracy używany do kontroli podwykonawców i dostarczycieli w Chi-
nach od połowy lat 90.
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Władze w Shenzhen nie zapewniaja ̨ tymczasowym obywatelom kwater,
edukacji i innej infrastruktury. Co wiec̨ej, poza tym, że pełnych praw pozba-
wiani sa ̨ sami migrujac̨y robotnicy, również członkowie ich rodzin nie moga ̨
żyć w Shenzhen, jeśli nie moga ̨znaleźć pracy i uzyskać statusu tymczasowe-
go robotnika. W Shenzhen nie można zarejestrować małżeństwa ani naro-
dzin dziecka. Oficjalnie wciaż̨ uznaje sie ̨ tych robotników za chłopów i ocze-
kuje od nich, aby mieli wsparcie ze strony rodzin żyjac̨ych na wsi. Koszta
reprodukcji robotników sa ̨ całkowicie pokrywane przez społeczności wiej-
skie.

Przeciet̨ny robotnik to z reguły kobieta, która zanim weźmie ślub, sped̨zi
od trzech do piec̨iu lat pracujac̨ jako robotnik najemny w mieście przemy-
słowym. Oczekuje sie,̨ że długoterminowe aktywności życiowe takie jak mał-
żeństwo, prokreacja i rodzina bed̨a ̨miećmiejsce sie ̨na wsi. Zważywszy na to,
że w Chinach wystep̨uje ogromna nadwyżka siły roboczej, władze miejskie
praktycznie nie musza ̨ sie ̨martwić o długofalowa ̨ reprodukcje ̨ siły roboczej.

Wiek̨szość robotników Shenzhen żyje w hotelach robotniczych, gdzie oko-
ło 50 robotników zamieszkuje jedno mieszkanie w prowizorycznych budyn-
kach postawionych przez pracodawce.̨ Jednakże od kiedy tymczasowi pra-
cownicy nie sa ̨ oficjalnie przez państwo uznawani za robotników lub za gon-
gren, również fabryki nie uznaja ̨ ich za takowych. Kierownik jednej z firm
powiedział, że robotnicy zatrudniani przez niego w Hongkongu byli wciaż̨
pod ochrona ̨ prawa pracy i nie mogli być dowolnie zwalniani bez żadnej re-
kompensaty. W Shenzhen jednak jest to możliwe zawsze, kiedy tylko zechce.

Warunki pracy
Powszechnie znane złe warunki pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicz-
nych i miastach przemysłowych, jak Shenzhen, można przypisać „reżimowi
pracy hoteli robotniczych”. Gdy zakwaterowanie jest powiaz̨ane z zatrud-
nieniem, pracodawca posiada kontrole ̨nad życiem robotnika również i poza
praca.̨ Poprzez wydłużanie godzin roboczych pracodawcamoże praktycznie
uniemożliwić próby szukania alternatywnej pracy. Reżim ten zaś opiera sie ̨
na młodych robotnikach, nad którymi łatwo sprawować kontrole ̨ (Smith i
Pun, 2003).

W przeważajac̨ym stopniu hotele sa ̨ własnościa ̨ władz lokalnych, które
podnajmuja ̨ je właścicielom fabryk. Coraz cześ̨ciej jednak firmy z zagranicz-
nym kapitałem buduja ̨ hotele na własne potrzeby; zazwyczaj kompleksy te
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reprezentowały interesy kobiet, ich sytuacja prawna i życiowawdalszymcia-̨
gu sie ̨pogarszała (Croll, 1985). Co wiec̨ej, polityka rzad̨u wymuszajac̨a posia-
danie co najwyżej jednego dziecka kontroluje nie tylko płodność kobiet, ale
tym samym ich ciała, seksualność i osobista ̨ autonomie.̨ W rezultacie ani so-
cjalistyczna rewolucja, ani reformistyczna transformacja nie stworzyłymoż-
liwości dla poszerzenia horyzontów kobiet.

Wiek̨szość robotnic, z którymi przeprowadziliśmywywiady, jeszcze przed
opuszczeniem swoich wiosek dość dobrze zdawała sobie sprawe ̨ z tego, że
zostanie uwiez̨iona w sweatshopach na 12 godzin dziennie i bed̨zie zarabiać
miesiec̨znie około 500 lub 600 renminbi (60-72 dolarów). Najmłodsza kobieta
w miejscu pracy miała 16 lat, najstarsza 46. Wszystkie one wiedziały, że szef
fabryki nie bed̨zie traktować ich jak równe sobie istoty ludzkie. Wiedziały,
że istnieje olbrzymia przepaść pomied̨zy wiejskim a miejskim życiem. Wie-
działy, że bed̨a ̨ sprzedawać własne ciała. Wiedziały niemal wszystko.

Dong: „Nie ide ̨ do pracy po raz pierwszy”
Dong to typowa dla jej pokolenia robotnica-migrantka. W wieku 23 lat była
doświadczona ̨ dagongmei – pracujac̨a córka;̨ pracowała w Guangdong przez
ponad cztery lata. Dong urodziła sie ̨w stosunkowo biednej wiosce w Hunan.
Dorastała wraz z chińska ̨reforma ̨ekonomiczna ̨ostatnich dwudziestu lat. Ja-
ko najstarsza córka,majac̨ 16 lat, została poproszona przez ojca o porzucenie
szkoły średniej, kiedy jej młodszy brat właśnie ja ̨ rozpoczynał.

Myślałam, że bed̨e ̨mogła zarobić wiec̨ej w Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej. Zanimposzłamdopracy dość dobrze zdawałam sobie
sprawe ̨z warunków, jakie tammoga ̨panować i ile bed̨e ̨mogła za-
robić. Wiedziałam, że nie jest łatwo pracować w dużym mieście,
które było mi zupełnie obce. Ale myślałam, że mimo to warto
spróbować, i była to dla mnie szansa na to, by zetknać̨ sie ̨ z inna ̨
rzeczywistościa.̨

Przyjeżdżała do domuniemal co roku. Zawsze kiedy powracała przywoziła
swemu ojcu blisko dwa tysiac̨e juanów (ok. 240 dolarów), co wynosiło wiec̨ej
niż całkowity dochód jej rodziny. Rodzina była szcześ̨liwa z tego wkładu i
ona również była zadowolona.
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Kiedy pierwszy raz widziałam mojego ojca i matke ̨ uśmiechaja-̨
cych sie ̨ tak radośnie, wiedziałam, że jest wielka przepaść mie-̨
dzy życiem wmieście, a życiem na wsi. Na poczat̨ku moi rodzice
nie mogli uwierzyć, że zarabiam 2 tys. juanów w 5 miesiec̨y.

Ale po czterech latach pracy w Shenzhen życie w innym świecie stawało
sie ̨ dla Dong coraz mniej interesujac̨e.

Czuje ̨ sie ̨ naprawde ̨ zmec̨zona. Godziny pracy sa ̨ za długie. To
jest za cież̨kie. Co gorsza, nie moge ̨ w ogóle liczyć na stały po-
byt w mieście. Mój hukou, miejsce zameldowania, jest na wsi.9
Po Nowym Roku pojechałam do domu i myślałam, że już nigdy
nie wróce.̨ Zostałam w domu dwamiesiac̨e i spałam, spałam całe
dnie.

Lecz z jej pokładami energii i zdrowia czuła sie ̨ znudzona w domu, zatem
ponownie wróciła do pracy. Jej chłopak żył w pobliskiej wsi, zdecydowali
sie ̨ wziać̨ ślub rok później. Wiedziała, że po ślubie może nie mieć szansy na
powrót do pracy w mieście. Wiec̨ mimo że praca przemysłowa była bardzo
żmudna i wyczerpujac̨a, wciaż̨ jeszcze chciała cieszyć sie ̨ „wolnościa”̨ oso-
bista.̨ Brała pod uwage ̨ również to, że uda sie ̨ jej zaoszczed̨zić pieniad̨ze na
okres przyszłego małżeństwa:

Bed̨e ̨ szcześ̨liwa jeśli mój maż̨ i moi teściowie bed̨a ̨mnie dobrze
traktować. Ale tego nikt nigdy nie wie. Bed̨zie lepiej dla mnie,
jeśli bed̨e ̨miała jakieś oszczed̨ności.

W ten oto sposób jej indywidualny cykl życia, okres przejściowy pomied̨zy
okresemdojrzewania a dorosłościa,̨ zazeb̨ił sie ̨z okresem transformacji, pod-
czas której socjalistyczna gospodarka zlewała sie ̨z globalnym kapitalizmem.

Wykorzenianie praw pracowniczych
Kontrola populacji, obok kontroli siły roboczej, jest jedna ̨ ze strategii rekru-
tacji robotników w Chinach. Sprawuje sie ̨ ja ̨ poprzez ustanowiony oficjalnie

9 Nikt nie może zmienić swego statusu, chyba że ma to miejsce w ramach planowania
przez państwo. W niektórych przypadkach absolwentom uniwersytetów zezwalano na zmiane ̨
hukou, tak, by mogli pracować w mieście, jako że traktowano ich za profesjonalistów. – przyp.
aut.
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w 1958 r. system hukou, czyli system meldunków, określajac̨y nie tylko miej-
sce zamieszkiwania danej osoby, ale również jej życiowe szanse – pozycje ̨
społeczna,̨ zarobki, ubezpieczenie czy racje żywnościowe (Solinger, 1991). W
okresie poprzedzajac̨ym Reforme ̨ istniał jedynie surowy system hukou, dzie-
lac̨y społeczeństwo na dwie grupy – posiadajac̨a ̨ zameldowanie w mieście
lub na wsi. Chłopi, których los był wyznaczany przez wiejskie hukou, nie
mogli opuszczać ziemi na okres przekraczajac̨y trzy dekady. Istniały furt-
ki ucieczki, lecz nielegalna imigracja nigdy nie była na tyle masowa, by móc
zakwestionować porzad̨ek społeczny, który polaryzował społeczeństwo na
chłopów oraz miejska ̨ klase ̨ pracujac̨a.̨

Shenzhen był pierwszym miastem, który radykalnie zmienił swój system
hukou na poczat̨ku lat 80. Obok istniejac̨ego wcześniej stałego zameldowa-
nia wprowadzono tymczasowe zameldowanie dla przyjezdnych robotników,
co zwiaz̨ało system hukou z systemem kontroli pracowników. Aby migrant
ze wsi mógł zostać uznany za legalnego pracownika tymczasowego w Shen-
zhen, musi najpierw zostać zatrudniony oraz uiścić odpowiednia ̨opłate.̨ Na-
step̨nie zakład pracy powinien napisać podanie do Biura Spraw Publicznych
o uzyskanie certyfikatu tymczasowej rejestracji oraz do komisariatu policji o
rejestracje ̨tymczasowego hukou. Na samymkońcu robotnik powinien złożyć
podanie do lokalnego Biura Spraw Publicznych o uzyskanie certyfikatu po-
świadczajac̨ego tymczasowe zameldowanie. Jest ono przyznawane na okres
zaledwie jednego roku, a odnawiane corocznie za opłata.̨ Strategia lokalnych
władz polega na regularnej wymianie robotników wiejskiego pochodzenia.
Urzed̨nicy otwarcie deklaruja,̨ że jeśli jest praca, migranci moga ̨ otrzymać
tymczasowe zameldowanie. Jednakże kiedywystep̨uje jej deficyt,musza ̨opu-
ścić miasto, dziek̨i czemu władze lokalne nie musza ̨ponosić kosztów urbani-
zacji.

Systemowa różnica pomied̨zy stałym a tymczasowym zameldowaniem po-
zwala państwu na wycofanie sie ̨ z obowiaz̨ku dostarczenia mieszkań, gwa-
rancji pracy i gwarancji socjalnych dla migrujac̨ych ze wsi robotników. Sa ̨
oni potrzebni tylko do pewnego momentu, po którym nie sa ̨ w stanie prze-
trwać wmieście. W ten sposób uniemożliwia sie ̨nowo powstałej klasie robot-
ników zakorzenienia sie ̨w mieście. System hukou, wraz z systemem kontro-
li siły roboczej, stworzył zdeformowane obywatelstwo, które dyskryminuje
chińskichmigrantów próbujac̨ych przekształcić sie ̨w miejskich robotników.
Termin mingong – robotnik rolny lub robotnik tymczasowy – zamazuje po-
działy miedzy tożsamościa ̨ chłopa a robotnika (Solinger, 1999).
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