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Taustmaterjal filmile “Meie ostame, kes maksab?” 

 
India  

Indias elab üks miljard inimest, täpsemalt 1,147,995,904. 
India majandus on suuruselt maailmas ostujõult maailmas 
neljas. Indias läbiviidud reformid on teinud India 
majandusest maailmas ühe kiiremini kasvava majanduse, 
näiteks aastas 2005 kasvas India majandus 7,7 protsenti. 
Kuid Indias on siiski üleliia palju vaesust, kirjaoskamatust ja 
alatoitumist. India majanduse kogutoodang ühe inimese 
kohta reastab India ikka vaeste riikide hulka, 129-ndale 
kohale 177 riigi seas. 

  
 
Indias on töövõimelisi inimesi 516 miljonit, kellest 60% töötab põllumajanduses, 28% 
teenindussfääris ja vaid 12% tööstuses.  
 

Eetilise käitumise koodeksid  

Käitumiskoodeksid on ports reegleid, mis kirjeldavad, millised on inimeste või 
organisatsioonide (näiteks ka koolide ja klasside) kohustused teiste inimeste ees ja milline 
on normaalseks peetav käitumine, nii et kõigil oleks hea. Reeglite hulgas on eetilised 
koodeksid ja au-koodeksid.  
Eetilisust on kahesugust:   

1. Väärikusel põhinev eetika lähtub sisemisest kontrollist. Sel juhul lähtub eetiline 
käitumine individuaalsest, sisemisest väärtuste skaalast.  

2. Seadustega vastavusel põhinev eetika lähtub välisest kontrollist. Sel juhul lähtub 
eetiline käitumine kehtestatud seadustest, normidest ja reeglitest.  

Aukoodeks on reeglite kogum, mis kirjeldavad ideaale, mis oleks auväärse käitumise 

aluseks, ja mille järgi üks kogukond, rühm või grupp otsustab käituda. Viisakusreeglid.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/GDP_PPP_Per_Capita_Worldmap_2008_CIA_Factbook.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_India.svg
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Käitumiskoodekseid on päris palju ja erinevaid. Näiteks: blogijatel on oma 
käitumiskoodeks, Hippokratese vanne on arstidel, sõjameestel on olnud eetilise käitumise 
koodeksid, näiteks Jaapani samuraidel ja Euroopa ristirüütlitel. Indias on aukoodeksi 
mõisteks ’dharma’, mida tõlgitakse tihti euroopa keeltesse sõna ’seadus’ abil. Dharma 

sümbol on ratas  ja see on ka India lipul.  
Käitumiskoodeksid on olnud ka mereröövlitel ja kümme käskugi on käitumiskoodeks 
kristlastele.  
 
Inimõigused ja elukvaliteet 

ÜRO universaalsete inimõiguste deklaratsioonis kõlab järgmine tõdemus:  
"Igal inimesel on õigus sellisele elukvaliteedile, et see oleks piisav tema ja ta pere tervise 
tagamise jaoks. Igal inimesel on õigus piisavale hulgale toidule, arstiabile, vajalikele 
sotsiaalabiteenustele ja julgeolekule…”, artikkel 25.1.  
 
Elamisväärne palk 
Elamisväärne palk (ehk living wage) tähendab seda, et inimene, kes töötab 40 tundi 

nädalas, peaks saadud rahaga olema võimeline maksma eluaseme, vee ja toidu eest, aga 
ka transpordi, tervisekindlustuse ja tervisespordi eest.   
See mõiste erineb majanduslikust terminist ’miinimumpalk’ selles osas, et miinimumpalk on 
seadusega kindlaks määratud, ja see ei pruugi kahjuks alati tähendada seda, et inimene on 
võimeline rahuldama selle eest oma eelpool loetletud vajadused.  
 
Elamisväärne palk viitab sellele, et kaetud peaks olema rohkem inimlikke vajadusi kui 
mõistega ’esmavajadused’ määratud on. Esmavajadustega mõõdetakse absoluutset vaesust 
ja selle all peetakse silmas eluaseme, joogi vee ja toidu ja riiete katmist. Elamisväärne palk 
seevastu rõhutab, et inimene peab saama endale võimaldama ka tervishoidu, haridust ja 
sanitaarsust.  
 
Ajalugu  

Viimastel kümnenditel on aktivistid võidelnud selle eest, et 
rõivatööstuses makstaks inimestele elamisväärset palka. 
Palju on sellest alates muutunud, kuid paljugi on veel 
teha. Enamik tootjaid on loonud käitumiskoodeksid, mis 
loetlesid üles tingimused töökeskkonnale, mida nad 
nõustusid järgima. Paljud viisid sisse ka 
auditeerimisprogrammid, et kontrollida seatud tingimustele 
vastamist.  
 
Inglismaal on paljud rõivatootjad liitunud eetilise kaubanduse initsiatiiviga (ing.k. Ethical 
Trading Initiative ETI), mis aitab töösturitel suhelda ametiühingute ja teiste valitsusväliste 

organisatsioonidega, kes tööliste huve esidavad. ETI põhiline nõue ongi see, et töösturid, 
kes selle initsiatiiviga liitunud on, kohustuvad maksma vabrikutes töötavatele inimestele 
selliseid palku, et kaetud saaksid nende põhilised vajadused.  
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Mida rohkem allhangete tegijaid tuleb turule (Hiina, India, Bangladesh, jne jne), seda enam 
on arengumaade tehaste esindajad sunnitud hindu Lääne edasimüüjatele alla laskma (ja 
seeläbi veelgi vähem maksma oma töölistele), et konkurentsis püsida. Paljud tehased 
koostavad tööliste õiguste hartasid, et tööliste hääl kostaks kaugele. Kuid palju on veel teha.  
 
Nn Puhaste riiete kampaania ehk The Clean Clothes Campaign  
 
See rahvusvaheline kampaania juhib tähelepanu sellele, et arengumaades töötavaid 
rõivatööstuse tööliste töötingimusi parandataks. See kampaania tegutseb juba 12 Euroopa 
riigis: Austria, Belgia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland, Norra, Hispaania, 
Sveitš ja Inglismaa.  
 
Kampaanias osalevad mittetulundusühingud ja ametiühingud, mis saadavad välja oma 
esindajaid rõivatööstuse riiki nagu India ja Bulgaaria. Puhaste riiete kampaania räägib 
arengumaade rõiva-töölistele, kellest enamik on naised, nende õigustest, selleks, et nad 
saaksid nõuda rõhumise lõpetamist.  
 
Kampaania avaldab firmadele survet selleks, et 
nad võtaks vastutuse töötingimuste eest, milles 
rõivaid valmistatakse. Kampaania toetab 
ametiühinguliikumisi ja mittetulundusühinguid ja 
aitab valupunkte tuua ka Lääne tarbijani, jagades 
infot tarbijatele.  Samuti uurib Kampaania tööliste 
õiguste juriidilisi aspekte, nende töötingimuste 
parendamise võimalikku maksumust ja veenab 
valitsusi muutma tööseadusi tööliste 
sõbralikumaks.  
  
Mujal maailmas tegutsevad samal alal samuti 
organisatsioonid: Kanadas, näiteks on Eetilise Kaubanduse tegevusgrupid ja Austraalias 
Õiglane riideese ehk ‘Fair Wear‘. (vaata lisaks nt. http://www.nosweat.org.uk/, 
http://www.sweetstep.com/consumer.php, http://fashioninganethicalindustry.org/home/, 
http://www.educatingforjustice.org/about.htm, www.karat.org). 
 
 

http://www.nosweat.org.uk/
http://www.sweetstep.com/consumer.php
http://fashioninganethicalindustry.org/home/
http://www.educatingforjustice.org/about.htm
http://www.karat.org/

