خالصـــہ

اس میں ہم ایک ساتھ نہیں:

ُ
سرپ مارکیٹس عالمی وباء کے دوران کیسے فاتح بن گئیں
جبکہ خاتون کارکنان کو نقصان اھٹانا پڑ رہا ہے
ُ
سرپ مارکیٹس بڑھتی ہویئ عدم مساوات یک وجہ بن رہی ہیں۔
عدم مساوات بڑھ رہی ہے اور پوری عالمی معیشت میں خواتنی کا استحصال ایک وباء یک شکل اختیار کر رہا
ہے۔ اگرچہ عالمی وباء سے پہلے ھبی طاقت اور قدر میں عدم مساوات نہایت غری منصفانہ ھتی لیکن اب تو یہ
چونکا دینے والے تناسب تک پہنچ چکی ہے۔ کووڈ 19-یک وجہ سے دنیا ھبر کے مزدوروں نے  3.7$ٹرلنی یک آمدین
کھویئ ہے اور خواتنی اور نوجوان مزدوروں کو سب سے ز یادہ نقصان پہنچا ہے کیونکہ iان کے پاس اکرث انتہایئ
غری حمفوظ اور کم تر ین معاوضے وایل مالزمتیں موجود ہویت ہیں۔ کچھ جگہوں پر یہ رجحان سرپمارکیٹ سپالیئ
چنی سے ھبی ز یادہ پایا جاتا ہے۔   
میامنار سے تعلق رکھنے وایل چیسا نامی ایک مہاجر ورکر ii،ھتایئ لینڈ میں چمھلیوں یک صفایئ کا کام کریت ہیں۔ انہوں
نے عالمی وباء کے اپنی زندیگ پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں آکسفام اور شراکت داروں کو بتایا:

‘ہمیں ہر ماہ اپنے چبوں کو رقم ھبیجنی ہویت ہے۔ میں اس وجہ سے بہت اداس حمسوس کریت ہوں کیونکہ
مریے پاس ان کو ھبیجنے کے لیے کچھ ھبی نہیں ہوتا۔ وہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو چکے ہیں
اور وہ مجھے کچھ رقم ھبیجنے کا کہتے ہیں۔ مجھے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ مز ید ھتوڑا انتظار کر یں۔ ہمیں
کووڈ 19-کا ڈر ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہمیں یہ الحق ہو گیا تو لوگ ہم سے نفرت کر یں گے۔’ 
وبایئ مرض یک وجہ سے بڑھتی ہویئ انساین پر یشاین کو ختم کرنے کے بالکل برعکس ،سرپ مارکیٹ سیکرٹ اس حبران
سے بڑے پیامنے پر مستفید ہوتا رہا ہے۔ iiiبڑے افرسان ،بہت بڑے ادارہ جایت سرمایہ کار اور عالمی سرپ مارکیٹ کے
سب سے ز یادہ دولت مند شیئر ہولڈرز“ ivمعمول کے کاروبار” کے ز یادہ معاوضوں اور منافعوں سے فائدہ اھٹاتے رہے
ہیں۔ در حقیقت عالمی وباء کے دوران ،عوامی سطح پر درج سرپ مارکیٹوں نے اپنے شیئر ہولڈرز کو  98%خالص
منافع ڈیو یڈینڈز اور شیئر بائےبیکس کے ذر یعے تقسیم کیا ہے۔ vاس دوران ،پوری دنیا میں مزدوروں اور پیداوار دینے
ً
والے کارکنان خصوصا خواتنی  –viوہ لوگ جنہیں ہم ‘الزمی’ یا ‘فرنٹ الئن’ ورکرز کہتے ہیں – نے اپنی آمدین میں
استحکام یا کمی دیکھی ہے جبکہ ان کے حقوق پامال ہوتے رہے ہیں۔   

عدم مساوات بڑھ
رہی ہے اور پوری
عالمی معیشت میں
خواتنی کا استحصال
ایک وباء یک شکل
اختیار کر رہا ہے

بڑے فاحتنی اور بڑی ادائیگیاں
عالمی سرپ مارکیٹس کے حوالے سے آکسفام کے سرپ مارکیٹ اسکورکارڈ viiمیں جتز یے (باب  4میں شکل  7دیکھیں)
کے مطابق کووڈ 19 -کے دوران عدم مساوات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور انسانوں کو اس یک ایک ھباری
viii
قیمت چکاین پڑی ہے۔
· 2020یک دوسری سے چوھتی سہ ماہی کے دوران درج شدہ ر یٹیلرز یک اشیائے خورد و نوش ،ماسوائے ایندھن ،یک
ً
فروخت میں اوسطا  11.1%کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو کہ  2019کے ایس دورانیے کے مقابلے میں 1.6%
ً
ز یادہ ہے۔ جبکہ غری درج شدہ ر یٹیلرز مثل  Aldi Northاور Aldi South and Lidlیک فروخت میں 2020
میں مجموعی طور پر  8.5%اضافہ ہوا ہے۔  2020میں  Jumboیک فروخت میں  11%کا اضافہ جبکہ PLUS
x
 Holdingیک فروخت میں  14%اضافہ سامنے آیا ہے۔
·درج شدہ منتخب فوڈ ر یٹیلرز یک فروخت میں اضافہ آسامن یک حدوں کو چھو رہا ہے۔  2019میں مارکیٹ میں ان
کا  $75bnکا سرمایہ (مارچ اور دسمرب  2020کے درمیان) قابل ذکر اضافے کے ساتھ  $101bnتک جا پہنچا ہے۔

xi

ُ
· 2019اور  2020کے درمیان شیئر ہولڈرز میں تقسیم کیے جانے والے کل ڈیو یڈینڈز میں  123%اضافہ ہوا ہے،
xii
جو $10bnسے بڑھ کر  $22.3bnہو گیا ھتا۔
ً

·غری درج شدہ سرپمارکیٹس کے مالکان مثل  Albrechts (Aldi Northاور  Aldi Southکے مالکان) اور Dieter

 Schwarzجو  Schwarz Groupکے مالکان ہیں (اور یہ  Lidlاور  Kauflandپر مشتمل ہے) یک دولت میں ایک
xiii
سال سے کم عرصے میں بالرتتیب  %37اور  30%تک کا اضافہ ہوا ہے۔

کووڈ 19-یک وجہ سے اخراجات ،ان کے حاصل ہونے والے اضایف منافعوں کے حلاظ سے قابل ذکر حد تک کم ہوئے
ہیں اور عالمی وباء کے دوران انہوں نے اپنے شیئر ہولڈرز کو ز یادہ ادائیگیاں یک ہیں۔ کچھ کاروباری اداروں نے
وبایئ امراض یک وجہ سے انتہایئ مشکالت کا سامنا کرنے والے کھانے پینے یک اشیاء کے تیار کنندگان اور مزدوروں
کو فائدہ پہنچانے کے لیے طو یل مدیت سپالیئ چنی یک بہرتی میں سرمایہ کاری ھبی یک ہے۔

خواتنی کو سب سے ز یادہ نقصان ہوا ہے
عالمی سطح پر فوڈ سپالیئ چنی میں استحصال ،جنیس امتیاز اور عدم مساوات کو بڑے پیامنے پر دیکھا گیا ہے
مگر سرپمارکیٹس نے اسے ز یادہ تر نظرانداز کیا ہے۔  2018میں xiv،ھتایئ لینڈ میں ایک عام پالنٹ میں کیکڑوں یک
صفایئ کرنے وایل ایک خاتون مزدور کو اتنی رقم کامنے میں  4,000سال سے ز یادہ کا عرصہ لگے ،جتنا امر یکہ یک
ً
چویٹ یک سرپ مارکیٹ کے چیف ایگز یکٹو کو اوسطا کامنے میں ایک سال لگتا ہے۔ ۔جبکہ  2020میں اتنا کامنے میں
xv
 5,700سال لگیں گے۔
آکسفام یک نئی حتقیق میں ان اہم مسائل پر روشنی ڈایل گئی ہے جنہیں سرپ مارکیٹوں کو الزمی طور پر حل کرنا چاہیے:
·خمتلف عالقوں میں متعدد فوڈ سپالیئ چینز میں مزدوروں کے حقوق یک پامایل واضح ہے۔ نومرب  2020اور
فروری  2021کے درمیان آکسفام نے براز یل میں کایف ،پاکستان میں باسمتی چاول اور جنویب افر یقہ میں شراب
یک پیداوار کے بارے میں نئیحتقیق یک اور ہندوستان میں آسام چائے یک تیاری اور ھتایئ لینڈ میں سمندری غذا یک
پیداوار کے بارے میں پہلے سے یک گئی حتقیق کو اپ ڈیٹ کیا۔ آکسفام اور شراکت داروں یک جانب سے انرٹو یو
کردہ ز یادہ تر مزدور اور کسان زندہ رہنے کے لیے کایف آمدین یا اجرت نہیں کامتے اور کچھ ماہانہ کم سے کم
اجرت ھبی نہیں کام پاتے ۔ براز یل میں کایف یک تیاری میں ،غالمی جیسے کام کرنے کے حاالت غالمی کے خالف
جنگ یک سرکاری ڈریٹ لسٹ سرپ مارکیٹس یک سپالیئ چینز کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہے۔   
·چنوڑنے واال بزنس ماڈل اب ھبی جاری ہے اور سرپ مارکیٹوں یک ز یادہ خطرے وایل سپالیئ چینز میں قدر یک
غری منصفانہ تقسیم جاری ہے۔  2005اور  2019کے درمیان میں صارفنی کے لیے قیمت میں مزدوروں کا حصہ
مستقل طور پر بہت کم ھتا جیسے شراب (تقر یبا  ،)1%چائے ( 0.7%اور  3%کے درمیان) اور کیکڑوں میں
( 1%سے کم) ھتا۔  2010سے کایف کے لیے یہ گر گیا ہے اور چاول کے لیے بہت ز یادہ اتار چڑھاؤ آیا ھتا۔ وباء
یک ساختی عدم مساوات یک وجہ سے خواتنی مزدوروں کو ملنے واال حصہ اس سے ھبی کم ھتا۔   
2

سرپ مارکیٹوں کے ذر یعہ
اطالع دی گئی COVID-
19سے متعلق اخراجات
وبایئ امراض کے دوران
ان یک اضایف آمدین اور
حصص یافتگان یک
ادائیگی میں اضافے کے
مقابلے میں کم ہیں۔

·سرپمارکیٹ سپالیئ چنی میں خواتنی کے حقوق یک پامایل سرائیت شدہ اور نظام کے حتت ہویت ہے۔ کووڈ19-

نے موجودہ ساختی صنفی عدم مساوات کو بڑھا دیا ہے اور خواتنی مزدوروں اور کسانوں کے لیے صورحتال کو
مز ید سنگنی بنا دیا ہے۔ آکسفام یک حتقیق نے سے یہ ثبوت سامنے آئے ہیں کہ خواتنی مزدوروں -جو پہلے سے
ہی کم کام رہی ھتیں  -نے عالمی وباء کے دوران مردوں یک نسبت ز یادہ آمدین کھویئ ہے۔ عالمی وباء کے دوران
ٔ
خواتنی مزوروں نے دھچکا سہنے کا کام موثر طر یقے سے کیا ہے جبکہ دوسری جانب سپالیئ چنی ،کمپنیاںاور
شیئرہولڈرز تریق کرتے رہے ہیں۔
سپالیئ چنی میں خواتنی کو پیش آنے وایل حقوق یک پامایل کو روکنے کے لیے خاطر خواہ کارروایئ کرنے میں
سرپمارکیٹس اب تک ناکام رہی ہیں۔ شفافیت یک بہت کمی ہے :آکسفام کے عالمی سرپ مارکیٹ اسکورکارڈ میں
شامل خوردہ فروشوں میں سے صرف  Tescoنے صنف یک پالییس شائع یک ہے ،جس میں بتایا گیا ہے کہ چار
ز یادہ خطرے وایل سپالیئ چینز میں خواتنی یک حالت کو بہرت بنانے کے لیے یہ اقدامات اھٹائے جائیں گے۔ کویئ ھبی
سرپ مارکیٹ صنفی امتیاز سے متعلق ڈیٹا کو ٹر یک اور افشاء نہیں کر رہی۔   

سرپمارکیٹس خواتنی کو
سپالیئ چنی میں کام
کرنے والے مزدور حقوق
کے غلط استعامل کو
روکنے کے لئے کارروایئ
کرنے میں ناکام رہی ہیں۔

سرپ مارکیٹس ایک اہم موڑ پر
آکسفام سمجھتی ہے کہ سرپ مارکیٹس ایک اہم موڑ پر کھڑی ہیں ہے جہاں وہ اپنی سپالیئ چنی میں خواتنی کو
ز یادہ سے ز یادہ طاقت اور قدر فراہم کرنے کے لیے اپنے بنیادی کاروباری ماڈل کو تبدیل کرنے کا انتخاب کر سکتی
ہیں۔ ہامری جتو یز ہے کہ سرپ مارکیٹس کو درج ذیل اقدامات اھٹانے چاہیں:
·کووڈ 19-سے مزدوروں اور چھوٹے پیامنے کے کسانوں کو الحق ہونے والے خطرات اور ان یک نوکری اور آمدین
کے حتفظ پر پڑنے والے اثرات کے عوامل سے متعلقہ پالیسیوں اور طر یقہ کار پر نظرثاین کر یں؛ سرپمارکیٹس کو
یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ان یک سپالیئ چنی میں خواتنی مزدوروں یک خمصوص ضرور یات یک عکایس کرنے کے لیے
ان کے منصوبوں کو کس طرح اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔
·انساین حقوق یک واضح اور ممکنہ خالف ورز یوں کا فوری طور پر ازالہ کر یں اور مزدوروں کے حقوق کا احرتام
کر یں بشمول سپالیئ چنی میں زندہ رہنے کے لیے کایف اجرت دینے کرنے کا عزم کرنا۔   
·سرپ مارکیٹس اپنے کاموں اور سپالیئ چینز میں خواتنی کے حقوق کا احرتام کو یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر
ایک جامع صنفی پالییس اور الئحہ عمل اپنائیں۔
·شیئر ہولڈرز کو ز یادہ سے ز یادہ ادائیگی پر کار پور یٹ عمل کو تبدیل کرنا چاہیے اور طو یل مدیت سپالیئ
چنی سرمایہ کاری یک طرف اخراجات کو ری ڈائر یکٹ کر یں جو مزدوروں ،کسانوں اور ان یک سپالیئ چنی میں
خواتنی کے لیے کام کے مناسب اور مہذب حاالت کو یقینی بنائے۔
حکومتوں کو ھبی اقدامات اھٹانے یک ضرورت ہے۔ انہیں ایسے قواننی کو منسوخ کرنا چاہیے جو خواتنی کے ساتھ
امتیازی سلوک کرتے ہوں ،مزدوروں کو زندیگ کے لیے کایف اجرت یک ضامنت دینے والے قواننی کو فروغ دیا جانا چاہیے،
الزمی انساین حقوق یک حمتاط قانون سازی کو اپنائیں اور شیئرہولڈرز یک ضرورت سے ز یادہ ادائیگیوں کو روکیں۔
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1آیئ ایل او مونیرٹ  7thایڈیشن۔ ( ،2021جنوری  )25۔ آیئ ایل او :مزدوروں یک
مارکیٹ کے بے مثال حبران کے بعد غری یقینی اور ناہموار حبایل یک توقع ۔ حاصل
کردہhttps://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/:

2

2اس ر پورٹ میں درج مزدوروں کے متام ناموں کو ان یک شناخت کے حتفظ کے لیے
تبدیل کردیا گیا ہے۔

3

3یب مالو۔ ( ،2021جنوری )5۔ سرپ مارکیٹیں ایک بار ھپر الک ڈاؤن فاتح ہوں
گی۔ ٹییل گراف سے حاصل کردہhttps://www.telegraph.co.uk/ :

4

4آکسفام نے اس بات کو مانتی ہے کہ سرپ مارکیٹوں یک شیئر یک ملکیت میں عام
شہری ھبی شامل ہیں جو سرپ مارکیٹ کے ز یادہ منافعوں سے فائدہ اھٹا سکتے
ہیں۔ تاہم ،ز یادہ شیئرز یک ملکیت ز یادہ آمدین والے گروہوں کے پاس ہے۔ مثال کے
طور پر امر یکہ میں  10%امری تر ین امر یکیوں کے پاس  89%اسٹاک موجود ہیں
کے حصص ھبی نہیں
جبکہ  50%غر یب تر ین امر یکیوں کے پاس  1%کمپنی ٔ
(مالحظہ کر یں :فیڈرل ر یزرو ڈسرٹیبیوشنل فنانشل اکاونٹس ،ڈسرٹیبیوشن
ہیں ٔ
آف ہاوس ہولڈ و یلتھ ان یو ایس سنس  ،1989حاصل شدہhttps://www. :
 .)federalreserve.gov/default.htmیو کے میں  10%امری تر ین افراد کے
پاس متام پنشن یک دولت کا  46%موجود ہے جبکہ  10%غر یب تر ین افراد
کے پاس  1%سے ھبی کم ہے (https://highpaycentre.org/how-the-

5

5آکسفام کے حساب کتاب پر مبنی براہ کرم طر یقہ کار کے نوٹ کے ساتھ موجود
حساب کتاب اسرپیڈشیٹ دیکھیں جو کہ اس ر پورٹ کے ساتھ شائع ہو گی۔

6

6آیئ ایل او۔ ( ،2021مارچ  )29۔ سب کے لیے اچھے کام یک تالش میں خواتنی کو
کس طرح پیچھے چھوڑا جا رہا ہے۔ حاصل کردہhttps://ilostat.ilo.org/ :

WCMS_766949/lang--en/index.htm

business/2021/01/05/supermarkets-will-lockdown-winners-yet/

shareholder-first-business-model-contributes-to-poverty.)inequality-and-climate-change/

how-women-are-being-left-behind-in-the-quest-for-decentwork-for-all/
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7آکسفام۔ ) .(2021بارکوڈزسرپ مارکیٹ اسکور کارڈ کے پیچھے۔ حاصل کردہ:
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8آکسفام کے حساب کتاب پر مبنی۔ مز ید معلومات کے لیے طر یقہ کار کا نوٹ
دیکھیں۔

9

9ان میں شامل ہے :نیدرلینڈ میں Ahold Delhaize؛ امر یکہ میں Albertsons
کمپنیاں Costco، Kroger ،اور  Walmartبرطانیہ میں Morrisons ،Sainsbury
اور Tesco
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1آکسفام کے حساب کتاب پر مبنی۔ مز ید معلومات کے لیے طر یقہ کار کا نوٹ
دیکھیں۔
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1آکسفام کا حساب کتاب آر۔ ولویب اور یٹ گور پر مبنی ہے۔ ) .(2018تبدییل کے لیے
پر عزم۔ آکسفورڈ :آکسفام انرٹنیشنل ،صفحہ  54امر یکی سرپ مارکیٹ Walmart،
 Costcoاور  Krogerمیں یس ای او یک اوسطا تنخواہوں پر مبنی۔
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 20201میں  Costco، Krogerاور  Walmartکے لیے یس ای او یک اوسطا تنخواہ
 17.71ملنی ڈالر ھتی اور [جے سرٹائڈ سے سمندری غذا یک پروسیسنگ میں
اوسطا اجرت۔  )2021حقیقت اور عالمی وباء :ھتایئ لینڈ میں سمندری غذا کے
مہاجر مزدوروں میں اجرت کے مسائل اور کووڈ  -19کے اثرات کا ایک سروے)۔
 CSOکوئلیشن فار ایتھیکل اینڈ سسٹنی ایبل یس فوڈ حاصل شدہ http://

https://www.behindtheprice.org/en/

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/precarity-and-thepandemic-a-survey-of-wage-issues-and-covid-19-impacts amongstھتایئ باٹ ) (THBیف مہینہ جو  $255.42کے برابر
-621193] = 7,992
ً
ہوتا ہے ( 2020میں اوسطا ایکسچینج ر یٹ = $1 (THB31.29، $255.42ماہانہ
x 12مہینے =  $3,065.04ساالنہ۔
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