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 NEGATIVNI UČINKI GLOBALOZACIJE 

Preberi spodnje besedilo in odgovori na 6 vprašanj v celih stavkih. 

1. Kaj so t.i. "švicfabrike" (sweatshops)? 

2. Kdo ima od njih največjo korist in kdo je zaradi njih prikrajšan? 

3. Katere človekove pravice delodajalci v takšnih tovarnah kršijo? 

4. Ali tudi mi omogočamo tovrstne tovarne? Kako? 

5. Bi morali biti o tem kar kupujemo bolje obveščeni kje in kako nastane? 

Utemelji svoj odgovor.  

Kaj so "švicfabrike" (sweatshops)? 

To so pogodbene tovarne, ki proizvajajo izdelke multinacionalk. Ker so 

multinacionalke začele vedno več denarja porabljati za znamčenje, t. j. oglaševanje 

in trženje svojih izdelkov, so dejansko proizvodnjo začele seliti v države razvoja, 

saj so tam lahko stroške proizvodnje močno znižali. Posledično se je pojavil 

absurdna situacija, da so dejanski izdelovalci proizvodov plačani manj, kot tisti, ki 

jih tržijo. Sam proizvodni proces je bil razvrednoten, ljudi, ki v proizvodnji delajo, 

se je začelo obravnavati kot odpadke. V švicfabrikah smo konstantno soočeni s 

kršenjem osnovnih človekov pravic: delavci so podvrženi telesnim kaznim, verbalni 

zlorabi, seksualnemu nadlegovanju, plačani so od 5 do 10 centov na uro, delajo v 

izmenah, ki trajajo od 12 –16 ur, nadure so pogoste in neplačane, delo je enolično 

in utrudljivo, med izmeno lahko gredo enkrat na stranišče in spijejo dva kozarca 

vode, prostori, kjer delajo so brez oken in prezračevanja, so brez zdravstvenega in 

socialnega zavarovanja, podvrženi so ustrahovanju in izsiljevanju, če se hočejo 

pridružiti delavskim sindikatom, itd. 

-90% delavcev v »švicfabrikah« je žensk med 15 in 22 letom 

-nosečnicam se nalagajo fizično težka dela in prisiljene so delati v nočnih izmenah 

-delavci v »švicfabrikah« so pogosto otroci 

-posledica selitev proizvodnje v države razvoja so množična odpuščanja delavcev 

in velika stopnja brezposelnosti v državah od koder multinacionalke izhajajo 

(zahodne države) 

-če bi Nike svoj 280$ milijonski oglaševalski proračun znižal za 1%, bi plačo svojih 

delavcev v indonezijskih »švicfabrikah« dvignil na znosno raven. 

 

Kupujte etično, kupujte manj! 

 
vir: Krtača, (9.6.2008) 
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6. Geslo kampanije za izboljšanje razmer v »švicfabrikah« je: Visoka cena za 

nizko ceno. Kako bi razložil ta stavek.  

 

Odgovore na vprašanja mi oddaj po e-pošti (natasha.kragelj@gmail.com) do 

petka, 29.5.2020. Če ne potrdim prejema tvoje pošte pomeni, da je nisem 

prejela. 

Odgovori morajo biti v celih stavkih. 

 

KAKO BOSTE PRIDOBILI OCENO PRI DKE? 

Do konca maja boste vsak teden dobili nalogo (4 naloge, ta danes je prva), ki bodo točkovane 

vsaka s 5 točkami. Skupaj boste lahko v štirih tednih izbrali 20 točk.  

1 točka – pravočasna oddaja 

1 točka – odgovori v stavkih  

1 točka – urejenost 

2 točki – pravilnost in natančnost odgovorov 

Ocena bo določena glede na število točk po naslednjem točkovniku: za zadostno oceno je 

potrebnih 50% , za dobro oceno 65%, prav dobro 80% in odlično 90%. 

Tisti, ki ste napisali dobro prošnjo, imate eno nalogo manj (se vam že prišteje 5 točk). 
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