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قدرتيابی زنان از طريق سازماندھی :انجمن زنان خود اشتغال ھند )سيوا(

١

ھاله صفرزاده

اولين قربانيان طرحھای
ھر روز شاھد پيوستن زنان بسياری به بازار کار ھستيم .در جامعهی ما نيز مانند تمام دنيا زنان ّ
تعديل اقتصادی ،خصوصیسازی و بحرانھای اقتصادی ھستند .رشد پديدهھای ناھنجار اجتماعی ناشی از آن مانند اعتياد
و بيکاری که موجب افزايش آمار طالق شده و نبود حمايتھای دولتی و بیسامانی اقتصادی و تعطيلی بنگاهھای
اقتصادی ،معضالتی را برای تمام مردم ،به خصوص زنان بهوجود آورده است.
راھی بازا ِر کار
ھر چند سال يک بار ،حوادث طبيعی نيز بخش ديگری از زنان را برای سيرکردن شکم خود و کودکانشان
ِ
میکند .زنانی که جايی در بازار کار رسمی نخواھند يافت .بسياری از آنان مجبورند به بازار غيررسمی کار بپيوندند.
ّ
ی اصلی اين بخش از بازار کار
دستمزد بسيار اندک برای کارھای سخت و طوالنی بدون ھيچ حمايت قانونی،
مشخصه ِ
است .بسياری از آنان کار را در خانهھای خود انجام میدھند .پراکندهبودن و عدمارتباط نزديک اين بخش از نيروی کار
عامل مھ ّمی است که سبب میشود خودشان نيز نتوانند با دور ھم جمع شدن و ايجاد تش ّکل ،از حقوق خود دفاع کنند.
آنچه در زير میخوانيد معرفی انجمن زنان خود اشتغال در ھند است .تش ّ
کلی که به شکل عينی نشان داد که پراکندهبودن و
داليلی از اين دست نمیتواند دليل مناسبی برای نبود فعاليّت مشترک و جمعی باشد .آشنايی با چنين تجربيّاتی در سراسر
جھان و نقد و بررسی دقيق آنان ،میتواند بسيار روشنگرانه باشد.
***
موجه
جامعهی ھند در بسياری از موارد فرھنگی مشابه جامعه ايران است .از يک سو فرھنگ مردساالرانهی کار زنان را
ّ
نمیداند و از سوی ديگر جھانیسازی و بیمسئوليت ِی سرمايهداران که کارگران ھند را با حقوق يک دالر در روز استثمار
کرده ،آنجا را مناسبترين محل برای سوءاستفادهی اقتصادی جھانی کرده است.
نزديک به نيم ميليارد از جمعيت ھند زنان ھستند .به دليل مھاجرت جمعيت از روستا به شھر بهخاطر از بين رفتن
زمينھای کشاورزی و نبود کار مناسب در شھرھای کوچک ،مناطق حاشيهنشين شھرھای بزرگ و محالت فقيرنشين
شھرھای صنعتی بهسرعت گسترش میيابد .اين مناطق به منبع غنی نيروی کار ارزان تبديل شدهاند .زنان بخش عمدهی
اين نيروی کار را تشکيل میدھند که جز در مشاغل
غيررسمی نمیتوانند برای خود کسب درآمد کنند .کمبود چتر حمايتی دولتی و قانونی ،امر ضرورت حمايت از زنان را ھر
توجه بسياری از فعالين اجتماعی قرار داده است.
چه بيشتر در مرکز ّ
مصرانه خواھان تغيير شرايط برای زنان جامعه خود ھستند.
زنان جامعه ھند نيز بيکار ننشسته و در دل ھمين شرايط،
ّ
آنان در زندگی عينی به اين نتيجه رسيدهاند كه تا جامعهی پدرساالری ھست و سرمايهداری ي ّکهتازی میکند ،تنھا با
متش ّ
کلشدن میتوان تغييری در وضعيت ايجاد کرد.
سيوا در سال  ١٩٧٢تشکيل شد .بيش از سه دھه است که انجمن زنان خود اشتغال ھند ھدف خود را ترويج رويکردی
يکپارچه به مسألهی امنيت معيشت زنان در بخش غيررسمی قرار داده است .شايد به جرأت بتوان گفت سيوا تنھا تش ّکل
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صنفی زنان در جھان است که به اين حد گسترش يافته است .اعضای آن زنانی ھستند که در بخش غيررسمی در ھند
مشغول به کار ھستند .ھفتاد قانون کار موجود در اياالت مختلف ھند ،تنھا ھفت درصد نيروی کار را پوشش میدھند و نود
و سه درصد نيروی کار ھند در بخش غيررسمی ،از حمايتھای قانونی محرومند .طبق آمار  ٩٤درصد از نيروی کار زنان
ھند در اين بخش مشغولند ،بخشی که از دستمزد منظّم ،اشتغال منظّم و حقوق و مزايای کارگران رسمی محرومند٢.
آنان تف ّ
کر ماھاتما گاندی را راھنمای خود قرار دادهاند و عدمخشونت ،حقيقت و ھمکاری ھمهی اديان و مردم و ترويج
اشتغال محلی و ايجاد اعتمادبهنفس در زنان را اصول کاری خود میدانند .آنان معتقدند که اتحاديهشان ،محل تالقی سه
جنبش کارگری ،زنان و جنبش تعاونی است .آنان ھمچنين دنيای جھانیسازی شده را که اشتغال سنّتی در مناطق مختلف با
ھجوم سرمايهھا و بازار جھانی مورد تھديد و نابودی قرار گرفته ،اينگونه اقدامات را گامی میدانند در جھت مقابله عملی
سط ميليونھا تن از زنانی که در فقر مطلق زندگی میکنند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند و با
با اين سياستھا تو ّ
وجود ساعتھای طوالنی کار سخت امکان تأمين زندگی خود و فرزندانشان را ندارند .اين اقدام مشترک به آنھا نه فقط
امکان تح ّمل فشار ،بلکه تغيير شرايط را میدھد.
انجمن زنان خود اشتغال نھادی جنبشی است و بيشتر بر اساس سازماندھی عملی زنان فعاليّت خود را پيش میبرد نه از
طريق برنامهھای از پيش تدوينشده .ساختار تشکيالتی آن بسيار منعطف است و از مرکزيتسازی جلوگيری میشود تا
بتوانند زنان فقير و بعضا ً آسيبديده و آزارديدهی گريزان از ديسيپلين را جذب کنند و ھمهی آنھا خود را در سيوا سھيم
بدانند .اين نھاد در استمرار فعاليّتش سعی میکند اعتمادسازی کند و از ھر فرصتی برای متش ّ
کلکردن زنان استفاده کند.
سيوا با اين شيوه توانسته در فاصلهی زمانی ھر پنج سال ،بيست و پنج درصد به اعضای خود بيافزايد.
عمده نيروی اصلی اين نھاد گجرات ھند است ،ا ّما در سرتاسر ھند نيز فعاليّت میکند .مدل کار سيوا در بسياری از ديگر
کشورھای آسيا در بخش پوشاک نيز وجود دارد .اين نھاد شامل بيش از  ١١ھزار گروه توليد مردمی ٢٠٠ ،تعاونی و ١١
ق عضويت میپردازند .تمامی اعضای
فدراسيون ،در ده ايالت ھند است .ساالنه يک ميليون و چھارصد ھزار نفر به آن ح ﱢ
اين نھاد را زنان  ١٨سال تا  ۵۵سال تشکيل میدھند .اين تش ّ
کل ھدف خود را اينگونه عنوان کرده است:
»سازماندھی زنان کارگر برای دستيابی به اشتغال کامل بهگونهای که به موجب آن بتوانند کار و درآمدی داشته باشند و
بر مبنای آن امنيت غذايی و اجتماعی )يعنی حداقلھای مراقبتھای بھداشتی ،مراقبت از کودکان و سرپناه( را به دست
آورند«.
آنان معتقدند زنان متش ّکل که استقالل مالی بهدست آوردهاند ،اعتمادبهنفس ازدسترفتهی خود را باز میيابند و میتوانند
قدرت چانهزنی در داخل و خارج از خانهھای خود را در سياستگذاری و تصميمگيری مجامع بهدست آورند.
انجمن زنان خود اشتغال ھند خدمات حمايتی ديگری نيز از اعضای خود به عمل میآورد ،خدماتی مانند پسانداز و وام،
مراقبتھای بھداشتی ،مراقبت از کودکان ،بيمه ،کمکھای حقوقی و خدمات ارتباطی که از نيازھای مھم زنان فقير ھستند.
برای اينکه زنان بتوانند از طريق اشتغال کامل به استقالل مالی برسند اين خدمات ضروری است .عالوه بر اين ،خود اين
خدمات حمايتی میتواند منبع ديگری برای خوداشتغالی گروهھای ديگری از زنان باشد .بهعنوان مثال ،ماما ،مربّی
مھدکودک برای مراقبت از کودکان و  ...برخی از اين مراکز حمايتی به شکل تعاونی تشکيل شده و خدمات خود را ارائه
میدھند.
زنان عضو با پرداخت  ١٠٠روپيه میتوانند بيمه شوند .برای گرفتن کمک پزشکی تنھا  ۵روپيه پرداخت میشود٣.
مھدکودک اين نھاد با مبلغ ماھی پنجاه روپيه فرزندان زنان عضو را نگھداری میکند .اين مبلغ تنھا میتواند بيست و پنج
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درصد ھزينهھای مھد را جبران کند .ھفتاد و پنج درصد بقيه از طريق کمک دولتی و يا جمعآوری کمک مالی تھيّه
میشود .در اين مراکز روزانه  ٨تا  ٩ساعت از کودکان نگھداری میشود٤.
يکی از مشکالت اين زنان گرفتن وام بود .بسياری از بانکھا به دليل نداشتن ضامن از دادن وام به آنھا خودداری
میکردند .اين مسأله سبب شد که زنان خود اقدام به تشکيل بانک کنند ۴٠٠٠ .زن با گذاشتن ده روپيه در سال ١٩٧۴
اولين بانک اشتراکی خود را تأسيس کردند .اين بانک در حال حاضر  ١٢۵ھزار عضو دارد و سرمايهای به مبلغ ٣۵٠
ّ
ميليون روپيه رسيده است .بيش از  ۵٠ھزار زن در سال از اين وامھا استفاده میکنند ٩٧ .درصد از اين وامھا بازپرداخت
شده است .بازپرداخت بھره اين وام کمک میکند تا زن ديگری خود مستقل شود .اين نکتهای است که زنان بهخوبی
دريافتهاند.
مرکز آموزش اين نھاد که از سال  ١٩٩١تأسيس شده است ساالنه توانسته اعضای بسياری را در زمينهھای تربيتی،
مديريتی ،ارتباطات و تحقيقات آموزش دھد.

اين نھاد در گجرات ،ھر دو ھفته يک بار ،با انتشار نشريه با اعضايش ارتباط میگيرد .يک مجلهی ماھانه برای دختران
نيز منتشر میکند .در جاھايی که مخاطبين سواد خواندن و نوشتن ندارند ،از طريق ويدئو و نوار با آنان ارتباط برقرار
میکند .اين نھاد در کمک به آموزش مراقبتی به زنان تنفروش نيز راھنمايی میدھد.
اين مرکز در زمانی که حوادث طبيعی مانند سيل ،زلزله ،سونامی و  ...زندگی مردم را مختل میکند توانسته در جھت
بازگشت به زندگی عادی برای زنان اقدامات موثری انجام دھد.
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دادن کمکھزينهھای تحصيلی برای فرزندان اين زنان است .از جمله برای
يکی ديگر از خدمات حمايتی اين مرکز،
ِ
فرزندان کارگران »بيدی« اين کمک ھزينهھا پرداخت شده است .اينھا کارگرانی ھستند که سيگار بيدی )نوعی سيگار
برگ( را میپيچند ،که کاری بسيار سخت ،با ساعات کاری طوالنی است.
بخشی از اعضای سيوا با سياستھای جھانیسازی مخالف ھستند .آنان معتقدند که اين سياستھا منجر به فقر و بدبختی
بيشتر برای اکثريت مردم شده است .بهخصوص باعث افزايش آسيبپذيری و ناامنی بازار و کاھش قدرت چانهزنی
کارگران غير ماھر شده است که منجر به کاھش دستمزدھا میشود.
به منظور مقابله با اين پيامدھا سيوا در حال حاضر بر روی چھار استراتژی کليدی تاکيد دارد:
سازماندھی زنان در اتحاديهھای کارگری ،تعاونی ،انجمنھا و تش ّ
کلھای مستقل
افزايش مھارتھای فنی و مديريتی
تشکيل سرمايه به نامھای خود را به صورت فردی يا در گروهھا و سازمانھا
تأمين امنيت اجتماعی از جمله دسترسی به مراقبتھای بھداشتی ،مراقبت از کودکان ،بيمه ،مسکن و بازنشستگی.
سط ١٢٠٠تا ١۵٠٠روپيه است.
درآمد ماھانه زنان عضو بهطور متو ّ
يکی از جديدترين بخشھای اين تش ّکل »مرکز تسھيل تجارت« است که در ماه می  ٢٠٠٣با عضويت بيش از ١۵٠٠٠
زن صنعتگر در بخش منسوجات و صنايعدستی تأسيس شد تا با ارائهی خدماتی در زمينهی طراحی ،توليد و بازاريابی
محصوالت و خدمات خود در بازارھای ملی و جھانی ،از زنان صنعتگر در بخش غيررسمی حمايت و از طريق اشتغال
کامل ،امنيت اجتماعی و اقتصادی آنھا تأمين شود .تا قبل از آن ،اين زنان صنعتگر که در کارھای دستی مثل گلدوزی
مھارت بااليی دارند ،به دليل عدمدسترسیشان به بازار فروش ،مجبور بودند يا در جستجوی کار مھاجرت کنند ،يا به کار
روی زمين بپردازند .زيرا تنھا امکان دسترسی آنان به بازار از طريق واسطهھا و ّ
دالالن بود.
ت
سخ ِ
ِ
در حال حاضر حدود  ٣۵٠٠سھامدار صنعتگر در  ٨٠روستا در سراسر  ٣ايالت در گجرات عضو اين بخش شدهاند و
محصوالتشان را که شامل پوشاک ،مبلمان منزل و لوازم تزئينی است به بازار عرضه میکنند .گلدوزی ھمه محصوالت
سط دست انجام میشود .توليد اصلی در خانهی زنان انجام میشود .مواد ا ّوليه بر اساس سفارش خريداران و طرح کاال
تو ّ
ّ
اوليه مانند طراحی ھنری و برش
تھيه میشود .مرکزی در احمدآباد بهعنوان م ّ
قر اصلی اين تشکل وجود دارد که اقدامات ّ
و  ...در آنجا انجام میشود و سپس محصوالت نيمهآماده ھمراه با کيتھای مر ّکب که شامل محصوالت ،آينهھا ،موضوعات
و لوازم جانبی ديگر برای گلدوزی به روستاھا فرستاده میشود ۶۵ .درصد از درآمد حاصل از فروش بهطور مستقيم به
٥
صنعتگران پرداخت میشود و خود اين زنان سھامدار ھم ھستند.
از آنجا که اين کار بهصورت بسيار غيرمتمرکز انجام میشود ،از اينرو حفظ يکنواختی در گلدوزی دستی ،نظارت موثر بر
سيستم کنترل کيفيت و کاھش ھزينه از چالشھای عمدهی مرکز است .برای کنترل کيفيت و ارتقای کار و ھمچنين ارسال
چک دستمزد برای زنان بهطور مرتب کارشناسان آموزش ديدهای به روستاھا سرکشی میکنند.
٦

اين مرکز که نام تجاری ھانسيبا را برای محصوالت خود انتخاب کرده است ،دو فروشگاه خردهفروشی در احمدآباد و
دھلی دارد ،ا ّما بازارھا و جشنوارهھای فروش فصلی نيز در ايستگاهھای مترو و شھرستانھا برپا میکند .برای توسعهی
کار و صادرات کاالھا ،نمايشگاهھايی نيز در آمريکا ،اروپا ،آفريقای جنوبی و ژاپن برپا کرده است .آنان تمرکز بازاريابی
 .٥ﭘﻴﺸﻴﻦ

. Hansiba

٦

خود را بر روی جايگزينی »ھنر پوشيدنی« به جای »پوشاک« قرار دادهاند .برای کمک صنعتگران و ارتقا سطح مھارت
حس اعتمادبهنفس را در آنان تقويت كند که
دورهھای آموزشی برای زنان برپا میشود .ھمچنين دورهھای مديريت تا
ﱢ
بهعنوان مديران مردمی بتوانند برای توليد مشترک ،مديريت ھزينهھا ،سازماندھی کسبوکار برنامهريزی کنند .اين مرکز
خدماتی نيز به صنعتگران گروهھای مردمی از شمال شرقی ،بيھار ،اوريسا ،راجستان و ديگر کشورھای جنوب آسيا
ھمچون نپال ،بنگالدش ،سريالنکا ،و پاکستان ارائه میکند.
اين موضوع که دولت از ثبت اين نھاد بهعنوان اتحاديه خودداری کرده ،به ھيچوجه تأثيری بر روند ارتباطات بينالمللی
کارگری سيوا نداشته است و اين نھاد در بسياری از برنامهھای کارگری جھانی شرکت میکند ،ا ّما يک نمايندهی دائمی در
٧
اين نھادھا ندارد .اين نھاد حتّی در کنفرانس سازمان جھانی کار نيز شرکت کرده است.
يکی از اعضای اين انجمن در سخنرانیاش در آمريکا اھداف انجمن را اينگونه معرفی میکند» :کشورھايی که دارای
فراوانترين منابع طبيعی ھستند فقيرترين کشورھا ھستند .جمعيت بومی آنھا ،ناديده گرفته میشود  ...توليد محصوالت
کشاورزی برای صادرات رشد کرده است .کشاورزانی که برای جھان توليد میکنند خود گرسنهاند  ...زنان از صبح تا
غروب برای بهدست آوردن آب ،جمعآوری سوخت ،رسيدگی به گاو ،توليد محصوالت کشاورزی ،پردازش دانه ،خياطی،
ساختن سبد کار میکنند ،ا ّما کار آنھا در نظر گرفته نمیشود.
ا ّما اگر ھدف اين است که برای ساختن جامعهای که در آن نيازھای اساسی ھر کس برای غذا ،لباس و مسکن بهطور کامل
برآورده شود ،ما نياز به يک رويکرد کامالً متفاوت داريم .در اين راستا ،چشمانداز خود من اين است که اگر نيازھای ا ّوليه
روزانهی ما غذای اصلی ،سرپناه ،پوشاک ،آموزش و پرورش ابتدايی ،خدمات بھداشتی و درمانی قرار است تأمين شود،
بايد توليدات محلی افزايش يابند  ...تقاضا برای محصوالت محلی به معنای ايجاد اشتغال محلی است  ...محصوالت محلی و
کاالھای ساختهشده با استفاده از موا ﱢد محلی ،قابل بازيافت ھستند .با کشت ّ
غالت مثل ارزن ،ذ ّرت خوشهای ،جو و تمام
انواع محصوالت محلی ،رژيم غذايی ما بھبود خواھد يافت .اجازه دھيد ما موا ﱢد غذايی اصلی روزانه خودمان را توليد کنيم.
از ھمه مھمتر ،رابطهی انسان با طبيعت به ارتباط ارگانيک بازگردد  ...بايد سرمايه و ابزار توليد ،ھر دو ،در دست
توليدکننده واقعی قرار گيرد  ...ما میخواھيم از تلفنھای ھمراه و کامپيوتر و  ...استفاده کنيم ،ا ّما آنھا را به زندگی خود
دعوت کنيم نه اين که آنھا بهعنوان عوامل استعمار وارد زندگی ما شوند  ...آنچه ما نياز داريم مشارکت ف ّعال در
برنامهريزی ،اجرا و نظارت بر اھداف توسعهی ھزاره در جامعهی خودمان است.
من از شما سواالت زير را میپرسم :آيا با سياستھای کنونی جھانیسازی اشتغال افزايش يافته است؟ درآمد مردم افزايش
يافته است؟ مالکيت دارايیھای آنان افزايش يافته است؟ آيا دسترسی بيشتر به مراقبتھای بھداشتی ،مراقبت از کودکان،
آب و فاضالب وجود داشته است؟ مسکن بھتر برای آنان فراھم شده است؟ غذا و تغذيه بھتر فراھم شده است؟  ...اگر
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پاسخ مثبت است ،میتوانيم اطمينان داشته باشيم که در مسير درست حرکت میکنيم و به سمت برابری و عدالت در جھان
٨
پيش میرويم  ...آنچه من گفتم بينش يک زن ،يک جنبش عملی و خرد جمعی است«.
ا ّما متأسفانه در اين تش ّکل گرايشات تسليمطلبانه به سرمايهداری نيز وجود دارد .ھمانند ھر جای ديگر ،طرفداران
سرمايهداری تالش میکنند تا مبارزات زنان و تالشھای آنان برای تغيير زندگیشان را به انحراف بکشانند .مالقات برخی
از رھبران و ف ّعاالن اين تش ّکل با ھيالری کلينتون ،و حمايت او از بخش تسليمطلبانهی اين جنبش گواه اين است .اين تف ّ
کر
مسائل زنان را جدای از مسائل کارگران قلمداد میکنند و در حقيقت استثمار وحشيانهی زنان را با لعاب سرمايهداری
میپوشانند .سرمايهداری با دادن کمکھای ظاھری و اھدای جوايز به رھبران اينگونه تش ّ
کلھا تالش میکند تا از زير بار
مسئوليت خود در گستردگی فقر در ميان زنان شانه خالی کند و چنين وانمود نمايد که گويا طرفدار حقوق زنان است .در
حالی که تحميل فقر و سيهروزی بر زنان ھند تنھا به دليل گسترش روابط غارتگرانهی ھمان نظام سرمايهداری است که
خانم کلينتون از نمايندگان آن بهشمار میرود .از اين جھت بخشی از نيرویھای مترقّی در ھند ،ضمن حمايت از تش ّکلھای
مستقل زنان ،با اين عناصر سازشکار و فرصتطلب که خواھان به انحراف کشيدن مبارزات زنان ھستند ،مبارزه کرده و
آنان را افشا میکنند.
تالش و مبارزه برای تغيير ،تنھا زمانی میتواند به نتيجه برسد که زنان زحمتکش بتوانند نه تنھا تش ّکلھای خود را ايجاد
کنند بلکه با اين گرايشھا که سعی در تثبيت سرمايهداری دارند ،نيز مقابله نمايند.
مختصری از تاريخچه فعاليّتھای سيوا:
تشکيل بانک تعاون سيوا  ،١٩٧٤تعاونی شير  ،١٩٧٩انتشار خبرنامهی  ،١٩٨٢ Anasuyaا ّولين تعاونی صنعتگران ،١٩٨٢
ا ّولين تعاونی مراقبت از فرزند  ،١٩٨۶تعاونی پرورشدھندهگان درخت  ،١٩٨۶ا ّولين تعاونی فروشندهگان سبزی و ميوهھا ،١٩٨٩
مرکز آموزش سيوا  ،١٩٩٠ا ّولين تعاونی مراقبت بھداشتی  ،١٩٩٠ا ّولين تعاونی توليدکنندهگان نمک  ،١٩٩١تشکيل مرکز بيمهی
ويمو  ،١٩٩٢تشکيل فدراسيون تعاونی سيوا  ،١٩٩٣مسکن اعتماد ماھيال گجرات  ،١٩٩۴تعاونی ماماھا  ،١٩٩۴بازارچه محلی
گرام ماھيال ھيت  ،١٩٩٩مرکز تسھيل تجارت سيوا .٢٠٠٠
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