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 « از کودکان کار متهم به استفاده هایکمپانی

 

 (Nestle)نستله

شکالت و  دکنندگانیتول نیتراز بزرگ یکیکه نستله وجود آن با

 وستهیشرکت به استفاده پ نیاما ا دیآیشمار مدر جهان به ینیریش

ارزان  یریکارگبه قیشرکت، از طر نیاز کودکان کار شهرت دارد. ا

است تا در بر آن داشته یکار همواره سع یرویبخش ن نیترمتیق

ها در آن خود کند. بر اساس گزارش رسانه ازرا  یترشیبازار سود ب

 طیکودک را در شرا ۶۰۰۰۰۰، نستله در مزارع ساحل عاج ۲۰۰۱سال 

 .استالزم به کار گرفته یاستانداردها ریز
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 (Gap)گپ

محصوالت خود کرد. گپ  یبرخ دیتول یگپ را متهم به استفاده از کودکان برا ی، کمپان۲۰۰۷گزارش در سال  کی

 استکرده و قول داده دییاموضوع را ت نیا

 

گزارش  نیچه در ارا بهبود ببخشد. بر اساس آن طیشرا 

 یهااستیبه اتخاذ س ۲۰۰۴شرکت از سال  نیاست، اآمده

است تا کار کودک را در زده ستد یارانهیسخت گ ینظارت

گزارش  نیحال، ا نیخود حذف کند. با ا نیمات رهیزنج

 یفرع کارانمانیاز پ یبرخ لهیها به وسکه نظارت دیافزایم

 .شودیگرفته م دهیناد

 

 

 (Zara & H&M)و اچ اند ام زارا

 برداشتکه با پنبه  یپوشاک خواستند تا فروش محصوالت دکنندهیدو تول نیاز ا یسی، فعاالن انگل۲۰۰۹سال  در

 کنند.  متوقف را کودکان توسط شده

عدالت  ادیبن نیهمچ یدارضد برده المللنیسازمان ب

اند که زارا را متهم کرده نینچام هم اچ اند ،یطیمح

 . کنندیم فادهدر بنگالدش است یدتولیاز پنبه 
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از مواد خام  یاریبس از آن است که یها حاکگزارش نیچنهم

. ازبکستان از شودیم نیمادو شرکت از ازبکستان ت نیا یمصرف

استفاده  یده سال به عنوان کارگر بخش کشاورز ریکودکان ز

دو شرکت خواستند تا استفاده از پنبه  نی. فعاالن، از اکندیم

 یابیریبا استفاده از نظام مس نیچنهم دکنن متوقف را ازبکستان

استفاده شده  هیمواد اول رامونیپ یاخالق تیولومحصوالت به مس

 .باشد بندیدر محصوالت خود پا

 

 (Apple)اپل

و  یمحصوالت صوت دکنندهیتول یبرندها نیتراز محبوب یکی اپل

پانزده  ریکودک ز ازدهیراه حداقل تلفن هم یهایو گوش یریتصو

 . استگرفته کار به خودتابعه  یهاسال را در کارخانه

 ،یسنگاپور، مالز ن،یاز محصوالت خود را در چ یاریشرکت بس نای

با  یرانسانیرفتار غ لیبارها به دل ل. اپکندیمونتاژ م لندیو تا وانیتا

      .استکارکنان خود مورد انتقاد قرار گرفته
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