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  تبعيض سازماندهي و پيكار عليه استثمار و

  تجربه زنان كارگر كره جنوبي
  صفرزادههاله 

  مقدمه
توان مرزي چنان با زندگي روزمره آنان در هم آميخته است كه به سختي مي يابي به حقوق اوليه و انسانيمبارزه زنان براي دست

از  ميان مبارزه و زندگي آنان مشخص كرد. در سراسر دنيا، زنان مجبورند از يك سو با استثمار شديد در محيط كار مقابله كنند و
در ابعاد مقابله كنند و شماري كه با آن روبرو هستند، هاي بيسوي ديگر بايد در جامعه و خانواده تحت عنوان زن با محدوديت

ي خود را به هاي مردساالرانه را در هم بشكنند و تواناييهاه بپردازند و حتا در عرصه مبارزاتي نيز مجبورند كليشهمختلف به مبارز
اي از تالش دست برنداشته و نخواهند داشت. لحظه ها اثبات برسانند. در اين مسير زنان سر ايستادن ندارند و به رغم تمام دشواري

هاي زنان كارگر در كره ف جهان گواه اين مدعاست. در اين مختصر مروري خواهيم داشت به تالشتجربيات زنان در نقاط مختل
آوردهاي بسياري براي آنان به ارمغان آورده است. تغييرات سريع و پيچيده شان در چهار دهه اخير دستجنوبي. زناني كه تالش

كره در اين دوره را بايد مديون فعاليت زنان كارگري دانست كه در تكنولوژي در جامعه كره و در ادامه آن، موفقيت جنبش كارگري 
  در حال نبرد هستند.  ها همه جبهه

كه تحت نظام  ماندهعقب، كشوري "غول اقتصادي آسياي جنوب شرقي"شود: كره جنوبي به عنوان الگويي براي توسعه معرفي مي
به قطب صنعتي تبديل شده است. بسياري از كاالهاي الكترونيكي و لوازم هاي زيادي داشته و ي با جهشي بزرگ پيشرفتدارسرمايه

خارجي كرده  هايخانگي و اتومبيل، ساخت كشور كره است. چنين رشد سريع صنعتي شتاباني كه سود سرشاري را نصيب سرمايه
عه كره بخش بزرگي از اين نيروي كار پذير نيست. زنان به عنوان نيمي از جاماست، بدون نيروي كار ارزان و استثمار شديد امكان

  د. زناني كه تا آن زمان از كمترين حق و حقوق برخوردار بودند. ندهميان قرار دارارزان را در اختيار سرمايه

شدت استثمار و بي حقوقي همواره اعتراضات شديدي را به دنبال دارد. پس الزم بود در كنار تغييرات صنعتي و اقتصادي، اصول 
هاي بسياري از طرف حكومت كره جنوبي شود. تغييرات و رفرمدر كشور حاكم  "يداردموكراسي و فضاي باز دموكراتيك سرمايه"

اما به رغم اين تغييرات،  1هاي جنسيتي دست يافتند. به برابري ها ايجاد شد و به لحاظ قانوني، زنان كره جنوبي در برخي عرصه
زنان كارگر كره از در اين ميان راتيك براي زنان چيزي جز فشار و استثمار مضاعف را به ارمغان نياورد. ي صنعتي دموكروياي جامعه

و مبارزات زنان كره جنوبي براي  ها ها، مقاومتتالش ند.هاي خود را بوجود آوردشرايط پيش آمده به خوبي استفاده كرده و تشكل
  ه تغيير بنيادين شرايط زنان نياز به مبارزات بي وقفه دارد. دهد كشان نشان مييابي به حقوق واقعيدست

مردساالرانه را به چالش كشيده و توانسته است فرهنگ مبارزاتي جامعه كره جنوبي را  جنبش زنان كارگر كره، سرمايه و فرهنگ
به رهبران مبارزات اند آمدند امروز خودشان توانستهتغيير دهد. زناني كه تا دو دهه پيش بخشي از مايملك مردان به حساب مي

تاثير به سزايي داشته باشند. حتي نهادهاي مستقل زنان كارگر در  ها كارگري تبديل شوند و در مبارزات معلمان كره و ديگر بخش
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دهي واقعي جنبش زنان مشغولند، از تجربه مبارزات زنان كره استفاده آسيا كه خارج از محيط آكادميك و دانشگاهي، به امر سازمان
برد. در اين مجموعه نگاهي ن را به كار ميكه از اين مبارزات بسيار آموخته است و آ2 "شبكه زنان كارگر آسيا"كنند، مانند مي

خواهيم داشت به روند اين تغييرات در زندگي زنان كره جنوبي و مبارزات آنان را به خصوص در جنبش كارگري و تا آنجايي كه 
  م.دهيدهد، مورد موشكافي و بررسي بيشتر قرار مياسناد اجازه مي

***  

هاي خاتمه جنگ جهاني دوم و ظرف كمتر در سالاست كه  بدون منابع طبيعي و انرژيترين كشورهاي آسيا ماندهعقبيكي از  كره
) اين تقسيم53تا 1950پس از جنگ كره (از يك ساعت مذاكره بين شوروي و امريكا به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم شد و 

  است. ترين پايگاه نظامي امريكا در منطقه خاورميانه مهمهنوز هم كره جنوبي بندي باقي ماند. 

هايي تحت نام سازمان ملل (يعني ي در كره جنوبي آغاز شد. كمكدارگذاري امريكا و ساير كشورهاي سرمايهبعد از جنگ، سرمايه
ادامه داشت.  1998ها تا سال بودجه خود كشور كره بوده است. اين كمكبه كره آغاز شد كه گاه تا يك سوم  1953امريكا) از سال 

شروع به  هاي بزرگي نظير سامسونگ، ال جي، هيوندا و .... شدند. غولهاي بزرگ صنعتي يكي پس از ديگري تاسيس ميشركت 3
ه براي توليد بيشتر نياز به كارگر داشتند كارخانجات كريافت. كار كردند. توليد انواع كاالها به منظور صادرات به شدت گسترش مي

هاي طوالني مطابق با سنن سالبراي زنان مجرد را به استخدام در آوردند. ها بيشتر زنان به بازار كار روانه شدند. هر چند شركتو 
مورد   هامحترمند و زنمردها "رفت. ضرب المثل كنفسيوسي خانه نشيني زنان در كره جنوبي امري طبيعي و عادي به شمار مي

اين سنت كه وظيفه زن خدمت به مرد، به دنيا آوردن و تربيت كودك است، . دهدنوع نگاه به زنان را به خوبي نشان مي "تمسخر
دار بود كه اشتغال زنان امري موقت محسوب شده و زنان مجرد شاغل به محض ازدواج به طور اتوماتيك از كار آن چنان ريشه

   4دند. شاخراج مي

و مردمي در كشور اوج  مبارزات دانشجوييهاي نظامي بر كشور حاكم بود. از اين سال ديكتاتوري 1987تا سال  1948سال از 
به حاكمان يشان را هااري انتخابات بخشي از خواستهرگزمردم توانستند با ب ،مبارزاتتداوم اين واسطه ه ب 1987در سال گرفت. 

  شد.  حاكمكشور  نسبي درگيري نمايند و فضاي دموكراتيك مجبور به كنارهل و نظاميان را يتحم

، 1948جمهوري در سال پس از سرنگوني رژيم پدرساالر شاهنشاهي و تاسيس حكومت شد. مي در اين راستا نياز به قوانين حس
شد، اما فرهنگ پدرساالري همچنان در در زمين اشتغال و آموزش به رسميت شناخته برابري مردان و زنان در قانون اساسي كره 

ي مردساالرانه سنت كنفوسيوس هاهمه اركان جامعه حاكم بود و شرايط زنان تغيير چنداني نكرد. قوانين خانواده بر اساس آموزش
مربوط به  ي زندگي خصوصي دست مردان را براي هر نوع خشونت و اذيت و آزار باز گذاشته بود. از جمله قوانينهادر تمامي عرصه

) معروف HOJU Law( وجوهقانون  كه به يقانون) 1954(قانون اساسي كره مطابق با 5طالق، حق حضانت فرزندان و ارثيه. ازدواج، 
گرفت. دختر خانواده عهده ميه پسر بزرگ سرپرستي خانواده را ب ،بعد از مرگ پدرشدند و محسوب ميمردان سرپرست خانه است 

 شانرسميت شناختن حقوق شهرونديه . مبارزات زنان براي بشدخوانده ميشوهر خود به نام و  هاش حذف شدبا ازدواج نام فاميل
 6شد. لغوقانون بوجو  1983در سال آغاز شد و تحت تاثير اين مبارزات ميالدي  60در دهه 

خارج از خانه بود كه اين زنان براي اولين بار بسياري از . شروع به كار كردند ها دهه هفتاد ميالدي، قشر بزرگي از زنان در كارخانه
همكاران مرد و هم با جامعه سنتي در خانه و با بايد هم  ،شانوقرسميت شناختن حقه زمان براي بكردند. اين زنان همكار مي
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به رسميت مي "خانواده" همجموعدر تنها طرف بودند كه زن را  يبا مردان هاآن ند.ردكمديريت مردانه در محيط كار مبارزه مي
اين نيروهاي كار . شناختعنوان مادر و سرباز ميه نان را ب، آمردساالرانه دوران جنگ سرد -. زناني كه جامعه استبدادي شناختند

ر از مردان بهره بودند، ميزان بيكاري در ميان آنان بيشتي قانوني بيهاشدند، از حمايتجديد با دستمزدهاي كم به كار گرفته مي
درصد  70 صورتي كهدر  ،دنكندرصد زنان در كره كار مي45فقط هنوز هم نصف حقوق مردان بود.  80حقوق زنان تا سال بود. 

يي انجام شود. برخي از اصالحات هابراي كاهش تبعات اين استثمار شديد، ضروري بود كه رفرم 7. حضور دارند مردان در محيط كار
  حكومتي در زمينه مسايل زنان عبارتند از:ي هاقانوني و رفرم

 25 مركز همياري زنان تاسيس شد . 

   قانون دستمزد تغيير كرد.  80در سال  

 ند. ندر انتخابات سياسي شركت كزنان توانستند  1997سال  در  

  زن و مرد در كره از لحاظ برابري هم هنوز اما در محيط كار تصويب شد.  يقانون جلوگيري از تبعيض جنس 1999در سال
  8حضور داشتند. درصد زنان در پارلمان  9. 5تنها  2000جهان قرار دارد. تا سال  61رديف 

 هم مشروط به اين است كه پنج  آن اندران خود را پيدا كردههمساز حقوق بازنشستگي  يدر دوران اخير زنان حق گرفتن بخش
تقاضاي بيمه كنند و براي حق زايمان در بيمارستان كارت بگيرند. در محيطتوانند گذشته باشد. زنان مي هاآن سال از ازدواج

 . رسميت شناخته شده استه نگه داري از كودكان بحقوق كودكستان داير و پرداخت  ،ي كارها

 9است.  را امضا كردهدوران زايمان سازمان جهاني كار دستمزد پرداخت مربوط به كنوانسيون  دولت  

 ي حمايت از هابه زنان كارآفرين در برنامه ادننويس قانوني براي اولويت دحال تدوين پيش كره جنوبي درحال حاضر دولت  در
غيرمالي براي تشويق زنان  هاي مالي وي مختلفي شامل حمايتهاهاي كوچك و متوسط است. براساس اين قانون، برنامهبنگاه

 10ني شده است.بيمتوسط پيش هاي كوچك وكارآفرين جهت تاسيس بنگاه

كه به سنجش شكاف اقتصادي، سياسي، آموزشي و معيارهاي  2013گزارش شكاف جهاني جنسيتي سال  رغم اين اصالحات دربه 
د. كره جنوبي در سال رقرار دا 105) با رتبه (تر از ژاپن  و پايين 111كره جنوبي در رده  ،پردازد محور ميان زنان و مردان مي سالمت
  11.داشتقرار  92از نظر رتبه جايگاه بهتري داشت و در جايگاه  2006

ه كردها در نقاط مختلف كره جنوبي ايجاد شده است كه نيروي كار بسياري را به خود جذب هاي صنعتي زيادي در اين سالقطب
ميليارد دالر 29ادرات كاالهاي اين منطقه، فقط از ص 2008هاي صنعتي در پوسان قرار دارد كه در سال . يكي از اين قطباست

 و كوچك يهاموسسه همه تقريبا ها معروفند و"كالن مجتمع"شده است. واحدهاي صنعتي بزرگ به عنوان  ها سود نصيب شركت
شان بوجود آمدهكارگرانيي كه بعضا براي زندگي هاشوند، بخشهاي مختلفي را شامل مي. زيرا بخشهستند آن به وابسته متوسط

  گويد: ) ** در اين باره چنين ميKorean Labor Institute( "بنياد كار كره"پارك جي سونگ، پژوهشگر اند.
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رويد، از يك مي "كالن مجتمع"آييد، به مدرسه يك به دنيا مي "كالن مجتمع"يك زايشگاه متعلق به يك  در كره جنوبي شما در«
 حتي و داريد را "مجتمع كالن" اعتباري كارت داريد، سكونت "مجتمع كالن" يك آپارتمان در ،گيريدحقوق مي "كالن مجتمع"

  . »شوندمي تامين "مجتمع كالن" يك توسط خريدهايتان و تفريحات

وسيعي مشغول فعاليت ي گسترهسامسونگ در توان به سامسونگ و ال جي اشاره كرد. مي ها ترين اين كالن مجتمعاز معروف
صنايع ي تفريحات تا تسليحات، از ها، از پاركو ساز اي، از صنايع سنگين تا ساختكشتي سازي تا [مراكز] هستهاست، از 
روياي بسياري از دختران . بخش بيمه يا حتي بنيادهاي پژوهشيدر ، يي محلهانانوايي خرد مانندتا توزيع گسترده و  يالكترونيك

حداقل كه در مقايسه ماه،  يورو در 2000آن نسبتا باال است: معادل  در هاسطح حقوقكردن در شركت سامسونگ است. جوان، كار 
ساعت كار و شش روز در هفته، به عالوه مشاركت در  12ي است البته براي روزانه يورو براي مبتديان رقم هنگفت 600دستمزد از 

بردن روحيه همبستگي). يكي از كارگران سامسونگ وضعيت كارگران را چنين توصيف مي ي نيكوكارانه شركت (براي باالهافعاليت
  كند: 

 كنيم و درسامسونگ مراوده مي كنيم، درخوريم، در سامسونگ كار ميشويم، در سامسونگ ميخواب بيدار مي در سامسونگ از«
  ».خوابيمسامسونگ مي

شوند. رقابت براي انتخاب شدن بسيار زياد انتخاب مي ها ز ميان دانشجويان كالجكاركنان جديد سامسونگ توسط كاركنان قبلي و ا
ي كار ظاهرا بهداشتي و استاندارد به نظر ميهاكند. محيطاست، زيرا داوطلبان بيشتر از تعدادي است كه سامسونگ استخدام مي

آرايش ممنوع است. ساعات كار زياد، سرعت كار باال، كار با  ي سفيد شبيه فضانوردان بايد انجام شود.هارسد. كار با كاله و لباس
ي كار در هاهاي كوچكي از دشواريبخش .. ي الكترومغناطيس .هامواد شيميايي و آلوده، گازهاي خطرناك، قرار گرفتن در حوزه

مي تريسادهپس از آن، يا كار توانند در اين كار دوام بياورند. سال نمي 5واحدهاي شركت سامسونگ است. بيشتر كارگران بيش از 
ميرند. كار ميي محيط هاآلودگياثر  برنيز  كنند. برخيگردند و ازدواج ميمي يا نزد پدر و مادر خود باز(البته با حقوق كمتر) يابند 

ها آن سالمت كارگران هنوز به نتيجه نرسيده است. ي حقوقي براي محكوم كردن سامسونگ در رابطه با كوتاهي در بارههاپيگيري
يكي از وكاليي كه مرگ ناشي از سرطان دختر جوان دهند. نميفهرست دقيق مواد شيميايي استفاده شده را  "اسرار توليد"به بهانه 

تن از كاركنان  181، » هاديهاهواداران سالمت و حقوق مردم در صنعت نيمه«انجمن كند با كمك اي را پيگيري ميساله 22
 ي مختلف (سرطان خون، سرطان سينه و اسكلروز چندگانه يا ام اس) درهاكه به بيمارياست  پيشين سامسونگ را شناسايي كرده

مورد تخطي از  2000انجام داده و بيش از  ايوزارت اشتغال بازرسي ويژه .اندمبتال بوده 2013تا ماه مه  2007ي هافاصله سال
ي نفوذ سامسونگ براي مختومه اعالم كردن هااما راه. .. انديشي كنده است. مديريت وعده داده كه چارهحقوق و امنيت كار يافت

  12هايي بسيار است. چنين پرونده

با مساحت حدود  يكياي در دو بخش، كارخانه) در منطقه پوسان قرار دارد. هاكارخانه ال جي (يكي ديگر از اين كالن مجتمع
هزار مترمربع مجهز به چهار خط توليد 380هزار مترمربع، خط توليد مايكروويو و يخچال فريزر و دومي با مساحت حدود 290

بسياري از ده هزار كارگر شويي است. شويي، سيستم تهويه هوا، جاروبرقي و ماشين ظرفمختلف براي ساخت انواع ماشين لباس
توليد زمان ي ال جي، زنان و دختران جوان هستند. در خطوط توليد اين واحدها نيز سرعت كار بسيار زياد است. مثال هاخانهكار

توان تصور كرد كه بندي شود) ميشويي بسته(از اولين گام تا زماني كه ماشين لباسثانيه است.  5/8شويي يك عدد ماشين لباس
 ها توسط ربات ها ركوردي، كارگران چگونه بايد كار كنند. هر چند بيشتر كارهاي مربوط به جابه جايييابي به چنين براي دست
  د. دهنانجام مي را تمامي كارهاي ظريفكارگران زن شود اما انجام مي



٥ 
 

در (اين ميزان در دنيا.  صنعتي پيشرفته كنند، تقريبا بيشتر از هر كشورساعت كار مي 2100متوسط  به طور ساالنهاي كارگران كره
هم ديگري ي منفي هاجنبهبه جز فشار بسيار زياد روي زندگي كارگران، زياد بودن ساعت كار در كره  .)ساعت است 1330آلمان 

خانه آنانبيشتر به خصوص زنان.  ،توانند كار تمام وقت پيدا كننداي نميالتحصيالن كرهنيمي از فارغدارد. مثال به همين دليل، 
را  "كار زياد"و  "فداكاري"تبليغات حكومتي  13.درصد است 62سال فقط  25تا  24نشين هستند و درصد اشتغال به كار زنان بين 

ناميده  "فرزندان كارخانه "كند و دختران و پسران جوان، ترويج مي "هاي پيشرفت كشورراهي براي دست يابي به قله"تحت عنوان ِ
 ند. وشمي

هاي به كار گرفت كه نقش خود را در پروژه "دختران وظيفه شناسي"دولت نيروي كار كارگران زن را با ايجاد يك هويت مدرن از "
هاي مردساالرانه و همچنين وضعيت جنگ بازتوليد سنت .. . به خوبي انجام دهند . "هاي صادراتستون"نوسازي كشور به عنوان 

گري در تركيب با ساختار كرد. نظامير استفاده از نيروي كار ارزان كارگران زن كارخانه تسهيل ميسرد، انحصارگرايي دولت را د
) از اين تبليغات براي شكل  familialismداند، (تر از نيازهاي تك تك افراد آن خانواده ميي خانواده را مهمهااي كه نيازاجتماعي

استفاده كرد و دولت به فرمانده و  "دختران كارخانه"و همچنين  "سربازان"دادن به تصويري از كارگران زن كارخانه به عنوان 
  . تبديل شد .. "ملت پادگان"رئيس 

اختراع شد تا زندگي عمومي و توسط دولت  "شناسدختران وظيفه"و  "ستون صادرات"واقعيت اين است كه اصطالحاتي نظير  
بوجود بياورد. ها آن كوش، نظم و انضباطي درخصوصي كارگران زن را كنترل كند و به منظور ايجاد يك نيروي كار مطيع و سخت

لت داوطلبانه براي رفاه مها آن اي كنترل كرده كه گويااز يك طرف، دولت با ستايش از فداكاري كارگران، ذهن آنان را به گونه
تهديد عليه امنيت "كنند؛ از طرف ديگر در همان زمان، هر گونه انحراف از اين واقعيت رسمي به عنوان ها را تحمل ميسختي

 14شد. مجازات مي "ملي

 
 زنانبه دوش نيز هميشه بخش بزرگي از كارهاي خانه   ،زمان چنداني براي در خانه بودن ندارندساعات كار طوالني كه مردان  با

ترجيح داري خانه ديگر حضور در فضاهاي اجتماعي و اقتصادي را به خانه نشستن و كره جنوبي زنانها كه بوده است. در اين سال
داري و خواستند، زندگي روزمره، وظايف خانهان و كارفرمايان نيز اين زنان را به عنوان نيروي كار ارزان ميدارسرمايهدادند و مي

  براي آنان بوجود آورده بود. را  ايبا كار شديد و با ساعات طوالني و دستمزد كم، شرايط ويژهفرزندپروري همراه 
 را مجرد زنان تا كردندمي سعي موسسات داد. اينمي تشكيل زنان را اقتصادي موسسات كار نيروي درصد50 هفتاد دهه در

كردند. زنان مطابق درصد حقوق مردان را دريافت مي54در اين زمان زنان  15. كنند؛ بسياري از آنان زنان مهاجر بودند استخدام
قرار داشتند. بيكاري گسترده در ميان زنان تحصيل كرده جوياي كار آنان را وادار مي ها همه كشورهاي ديگر در صف اول اخراج

  كرد كه كارهاي پاره وقت و نيمه وقت را بپذيرند. 
هاي غيرفني مانند خط توليد و مونتاژ فعال شوند. از كار وجود داشت. زنان مجبور بودند در رشتهنوعي جداسازي جنسيتي هم در 

برند؛ ) ميدارهاي متعلق به چند خانواده بزرگ و سرمايهها (شركت"چبولي"ترين سود را جداسازي محيط كار زنان و مردان بيش
بردند و هم از اين مساله منتفع ميسود بيشتري ميحقوق پايين زنان،  پرداختند و هم از قبلها هم ماليات كمتري مياين شركت

آمدند. در زمان بحران اقتصادي سال شان كه نياز به مهارت نداشت، عضو سنديكا به حساب نميشدند كه زنان به خاطر نوع شغل
سنديكا نيز مورد حمايت واقع نشدند. در هايي توانستند عضو اتحاديه شوند، حتي در خود ، اين زنان به رغم آنكه در بخش1997
نفر از كارگران اخراجي زن بودند. بانك نان 277سازي هيوندا دست به تعديل گسترده نيروي كار زد و ، شركت ماشين1997سال 



٦ 
 

جدي در خصوص  شوند، فعاليتاينكه مردان نيز دارند از كار بيكار مي بهانهزن شاغل را اخراج كرد. اما سنديكاها به  688گوياياپ 
 16اين زنان انجام ندادند. 

حقوقي، زنان كارگر را دركره جنوبي به ميدان مبارزه متشكل كشاند. هر چند فرهنگ سنتي كره به اين ترتيب شدت استثمار و بي
با از اواسط دهه هفتاد به بعد كرد. اين مبارزات جنوبي شركت زنان در تظاهرات و اعتراضات كارگري را امري پسنديده تلقي نمي

اين  يي كارگري به آساني صورت نگرفت. فضاي مردانههازمان شد. حضور آنان در اتحاديهاصالحات سياسي در جامعه كره هم
  ها و فرهنگ مردساالري بجنگند. بايست با سنتهايي بود كه زنان براي حضور در آن مييكي ديگر از حوزه ها اتحاديه
ميالدي مسير را براي اين زنان تسهيل كرد. در اين دهه  80نبش دانشجويي و جنبش زنان با جنبش كارگري در دهه پيوند ج

هاي فني هايشان كار كنند و بسياري از كارگران نيز مجبور به گذراندن دورهبسياري از دانشجويان مجبور بودند براي تامين هزينه
جنبش "موج اول بوجود آمد كه از سردمداران و پيشروان اعتراضات كارگري بودند.  "گركار–دانشجو "بودند. به اين ترتيب قشر 

در چه م شروع كرد. چنان 1973ش/ 1352در سال  "آكادمي مسيحيت"ش را با ااولين همكاري "جنبش دانشجويي زنان"يا  "زنان
به صورت يك "كليساهازنان انجمن "اين نهاد با حمايت  ،گرفتصورت مي ياعتصاب ،كردندكه زنان كارگر در آن كار مي ايكارخانه
هاي آموزشي براي نمايندگان كردند كه كالس بكليساها تصوي ،در ادامه .دادفراخوان تحريم محصوالت آن كارخانه را ميپارچه 

كارگري ببينند.  هايشموزآكارگر بخش صنعتي و كشاورزي ها زنان ِمياني جنبش كارگري زنان بوجود بياورند كه در اين كالس
  .هاي آموزشي تا امروز وجود دارداين كالس

در كره شكل  )ميالدي70(شمسي  50اجتماعي در اواخر دهه  هايي جنبشهابخش سايرجنبش زنان با  ارتباطاولين بار بحث  
فضاي مردانه جنبش  دانست اماهم ذات جنبش كارگري مي ،هاي دمكراتيكخواست ورزه ادر مبخود را جنبش زنان . گرفت

 the( "جنبش زنان پيشرو"ميالدي 1983/ش1362جوان شنيده شود. در سال كارگر گذاشت خواست زنان كارگري نمي

Progressive Korean Women's movment ( ن كارگري و دانشگاهيان فعاالاين جنبش متشكل از دانشجويان، . كره شكل گرفتدر
به مقابله با ديكتاتوري گرايانه با جدايي خود از ايدئولوژي ملي و خواهان برابري حقوق زنان شدند "زنان پيشروجنبش "ن فعاال. بود

خواست كه جنبش زنان كارگري ديگر نمي ، زمانيم شروع شد 1998ش/ 1377موج دوم جنبش زنان در سال ند. نظامي پرداخت
خود را بخشي از جنبش مبارزاتي كارگري  ،تقالل و خودگردانيبا حفظ اس كند؛ آنانصورت جنبش زنان در مبارزات شركت ه تنها ب
در رابطه با شكنجه و آزار جنسي در دانشگاه و  يم كمپين وسيع 80ش/  60جنبش دانشجويي زنان كارگر در دهه . دانستندمي

ه باين آزارها  ،ين باربراي اول ،م 1984ش / 1363 در سال هاي اجتماعي به راه انداخت. اين كمپين به اين منجر شد كهمحيط
در اين مبارزات . كردپليس اقدام به دستگيري دانشجويان ميها و اعتراض . در تظاهراتها قابل رسيدگي شدعنوان جرم در دادگاه

مورد ي كه زنان و دختران را افراد پليس و تمامي زندانيان زن آزاد شدند تاوكيل همكاري كردند  166 با زمان ن زن دانشجو همفعاال
و سوسيال  هاماركسيست فمينيستدانشگاه، كادميك آفضاي . در اين دوره در نيز دستگير شدند آزار جنسي قرار داده بودند،

  .هاي خاص خودشان را هم داشتنددرگيري هر چند ،ندحاكم بود "جنبش زنان پيشرو"بر ها فمينست

ي مستقل زنان كارگر را پايههاروند ده تا بيست ساله توانستند تشكلناپذير در يك در چنين شرايطي زنان كارگر با تالشي خستگي
ي بسيار صورت گرفته تا نشان دهد كه چگونه زنان كارگر در دهه هفتاد ميالدي يك تغيير اساسي در عمل هابررسيگذاري كنند. 

   17گذاري كنند. هرا پايزنان توانستند در دهه هشتاد بنياد تشكل مستقل كارگري  وروزمره خود داشتند 
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اي داشتند. زنان كارگر جوان در اين دهه به طور عمده در نقش برجسته 1970اي در دهه ي كارگري كرههازنان در جنبش اتحاديه
هاي كارگري در از طريق اتحاديهها آن گيس مشغول به كار بودند.مانند نساجي، پوشاك، لباس، كفش و كاله يصنايع سبك صادرات

در  هاي گستردهاعتصابدر زنان كارگر در اوايل دهه هفتاد كردند. رفتار غيرانساني، دستمزد پايين و ساعات طوالني مبارزه ميبرابر 
ي هادر كره اتحاديه تحت ديكتاتوري شديد، 1970در دهه  18حضور فعال داشتند.ي نساجي و توليد المپ و تجهيزات برقي هابخش

هاي كارگري دموكراتيك و اتحاديهدر مقابل استقالل و دموكراسي كمتري وجود داشت ها آن دري رايج بود كه كارگري  شركت
دهي نشده بودند و به اي سازمانزنان كارگر در سازمان جداگانه  19.شدندمستقل (غيردولتي و غيرشركتي) به شدت سركوب مي

هاي كارگري رسمي آن زمان تحت سلطه مديران مرد بود، زنان اتحاديهپيوستند. بيشتر هاي كارگري ميصورت انفرادي به اتحاديه
ند. مبارزه نيز مبارزه كنمديران مرد اتحاديه ، با مبارزه در برابر رژيم همزمان باها پيوسته بودند مجبور كارگري كه به اين اتحاديه

ي زايمان، در واقع سمت و سوي جنبش مراقبت از ها براي اخذ مرخصي قاعدگي، زمان تغذيه با شير مادر در محل كار و مرخصآن
  كودكان را داشت. آنان مسايل خاص زنان را در دستور كار داشتند. 

زنان كارگر براي دمكراتيك كردن فضاي محيط كار در عرصه اصلي آن يعني دستمزد و ساعت نامناسب كاري  1980مبارزات دهه 
خواستند نشان با اين جداسازي مي جداي از مردان كار مي كردند.محيط كار در و ود ببسيار كمتر از مردان ها آن بود. سابقه كار

ساعت در روز كار مي 13ي كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري گاه تا هاتر از مردان است. زنان در بخشدهند كه كار زنان سبك
صنعتي بود. در اواخر دهه هشتاد حقوق زنان در  ترين سطح كشورهايدر دهه هشتاد حقوق زنان كارگر كره در پايين 20كردند.

درصد زنان 3سال سابقه كار داشتند و تنها  5درصد زنان شاغل در كره تنها 80بيش از  1989ايش يافت. در سال بخش اداري افز
  21سال سابقه كار داشتند. 10شاغل باالي 

در اي داشتند. ن در اين اعتراضات حضور فعال و برجستهها سبب شدت يافتن اعتراضات كارگري شد. زنابحران اقتصادي اين سال
شد. شركت فعاالن زنان در هاي اجتماعي برجسته ميمبارزات زنان بيشتر در جهت جنبش ،خال وجود يك حركت متشكل سازماني

 يك حدود معادل ميليون، 2. 1 شدمي زده تخمين ،1987 سال سپتامبر تا جوالي بود. ازبسيار درخشان  1987مبارزات بزرگ 
كردند، در اين اعتراضات به طور منظم شركت داشتند. كار مي بيشتر كارگر يا دهتعداد  با يهاشركت كارگراني كه در از سوم

  22)1988 كار كره، وزارت(

اي پايهبرگزار شد، فرصتي خاص بر 1986تجمعي كه در بزرگداشت كيم كيونگسونك، (يكي از جانباختگان اعتراضات) در سپتامبر 
، به طور مشترك براي اولين بارو به طور واقعي  ي بود كهتجمع اولين ايجاد كرد. اين)  (KWWA"كره كارگر ناناتحاديه ز"گذاري 

به منظور تمركز بر روي مسائل زنان كارگر درون جنبش كارگري سازمان يافته و برگزار شد. جلسات ، يتوسط چند گروه كار
مشكالت و موانع بسياري  و ، همواره با محاصره پليس"اتحاديه زنان كارگر كره"هاي كارگري فعاليتسازي ه آمادهعمومي كميت

  روبرو بود. 

 دولت هايسياست انجمن اين. گرفت شكل زنان صنفي و اقتصادي وضعيت شدن بهتر براي 1987 سال در كره كارگر زنان اتحاديه
زد  فعاليت به دست مردان طرف از زنان مبارزات از دفاع گرفتن ناديده عليه انجمن اين. كردمي بررسي زنان وضعيت با رابطه در را
انجمن . است فعال بسيار آسيايي زنان كميته در اين انجمن. است انجمن اين هايفعاليت از زايمان دوران حقوق و مهدكودك حق و

كردند فقط سعي مي ها داشت، رهبران مرد اتحاديه هاي كارگريدرگيري بسياري با مردان اتحاديه 89تا  87هاي زنان در سال
  دادند. درصد نيروي كار شاغل را تشكيل مي72شود. در آن زمان مردان كارگر  تبعات كمتري از بحران اقتصادي شامل مردان
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ه هزار كارگر را بصد شتوانسته بود ش )كي سي تي يو( ،"شوراهاي كارگريفدراسيون "و بوجود آمدن  1998بعد از بحران اقتصادي 
بعد از بحران  .كردنددائم كار ميا قراردادهاي هاي اقتصادي كالن و باكثر اين كارگران يقه سفيد در بخش كه در آوردخود ضويت ع

تشكل مستقل توجه اين  بيشتر از پنج روز، درساعت كار 20پنج روز در هفته به در ساعت كار  40ها و تغيير كار از و با شروع اخراج
دهند و به را تشكيل ميدريافت كه زنان بخش كوچكي از اعضاي اتحاديه  "فدراسيون شوراهاي كارگري"به زنان كارگر جلب شد. 

رهبر كارگري كره تنها سي زن در  700از  1999در سال رهبري حضور دارند. سطح در محيط كار و چه در تعداد كمتري چه 
  23. ندرهبري قرار داشتسطح 

موافقت كرد. استعفا  ده هزار بارسمي اتحاديه كشاند، به محيط كار را هزار پليس 12سازي هيوندا كه كارگران ماشيناعتصاب در 
اين زنان در تمامي مدت . زن مسن هم در بخش غذايي كار خود را از دست دادند 144نفر بود.  277آمد اين اعتصاب اخراج پي

اين زنان دست به اعتراض . اتحاديه از اين زنان حمايت نكرد. كردندست ميرغذا د سه وعدهكارگران مرد اعتصابي اعتصاب براي 
. اين كارگران زن اين اعتراض به اتحاديه سه سال طول كشيد. عليه اتحاديه زدند و اعتصاب غذاي خود را عليه اتحاديه شروع كردند

مردان حتا برخي از  شد.گفته مي "خودخواه" هاآن بهعضو اتحاديه كه از طرف مردان  دانستندزماني ميرا مبارزه دوره بدترين 
تحت نظارت و زنان بخش كافه تريا كه  24 شان به اتحاديه شركت كنند.در اعتراضنتوانند كردند تا عليه زنان سد معبر درست مي

موفق اتحاديه  ان مردرهبرعليه ن مبارزات ، با پشتكار خود نه تنها توانستند در ايكردندميكار پيمانكاري هاي شركتبه واسطه 
اولين تشكل مستقل زنان كارگر (كي دبليو تي يو) را پايه گذاري در نشستي، شصت زن كارگر ، 1999اوت  19بلكه در تاريخ  شوند

  25كردند. 

  ي كارگري مستقل زنانهاچگونگي تشكيل سازمان

سواالتي را در رابطه با مسايل زنان طرح كردند: مشكالت اصلي زنان كارگر چه  دهي، كارگران فعال زن ابتداپيش از آغاز كار سازمان
هايي از اين دست. بحث ادغام جنبش زنان با ... و پرسش كدام يك از مسائل زنان كارگر، اركان جنبش زنان هستند؟ هستند؟

جنبش كارگري، به طور عيني در اين زمان مطرح بود. اما جنبش كارگري نسبت به جنبش مستقل زنان كارگر موضع داشت. دو 
تواند سبب ايجاد تفرقه و تضعيف جنبش شد: نخست اين كه ايجاد تشكل مستقل زنان كارگر ميطرح مي بارهتحليل در اين 

  شود كه مسائل كار حل و فصل شده باشد. رگري كره شود؛ و ديگر اين كه مسائل زنان به طور طبيعي زماني حل ميكا

كنگره  1990كارگري جديد ايجاد شد. در سال  ، سه هزار اتحاديه1987در ژوئيه و اوت  كارگران كره گستردهپس از مبارزات 
 "ي كارگريهاائتالف دموكراتيك اتحاديه") ، KCTUكره ( ي كارگريهاون اتحاديه(نام قبلي كنفدراسي "هاي كارگري كرهاتحاديه"

يي هاي اتحاديه كارگري، نياز داشتند به جستجوي راههاهاي كارگري كره براي غلبه بر محدوديتتشكيل شد. با اين حال، اتحاديه
هاي بزرگ توجه داشتند و همچنين مديران مرد به طور منظم بر مسايل كارگران مرد در كارخانه هاجديد بپردازند زيرا اين اتحاديه

هايي كه به منظور توسعه ساختار جنبش كار بودند. تقاضا براي اتحاديه مستقل زنان كارگر افزايش يافت، اتحاديهاتحاديه محافظه
  تري دارند. كمشغلي  امنيتگر باشد؛ چرا كه زنان غيرمتشكل ترين زنان كارحقوقدهي بيزنان كارگر، قادر به سازمان

زنان  1999بيشترين ضربه به زنان شاغل وارد شد. در سال آسيا و از بين رفتن بسياري از مشاغل،  1997به دنبال بحران اقتصادي 
هاي اين اتحاديه بر متشكل كردن ) را تشكيل دادند. فعاليتTrade Union Korean Women’ s( "اتحاديه صنفي زنان كره"كارگر، 

هاي متفاوت اقتصادي از توليد پوشاك تا تكنولوژي مشغول به ها پراكنده شده و در بخشزناني كارگري متمركز بود كه بر اثر اخراج
مي هاي غيررسمي و مشاغل موقت بود. منظور از بخش غيررسكار بودند. رشد اين اتحاديه همراه با متشكل كردن زنان در بخش
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كاركنان آزمايشگاه، كه بدون بيمه و مزايا و با قراردادهاي موقت مشغول به كارند، از جمله، زنان شاغل در مدارس، است كارگراني 
دبستاني. در جريان گسترش فعاليت و مبارزات معلمان، كاركنان زن آموزش و پيشمهدكودك و كتابخانه، آشپزخانه و معلمان 

  26. هاي مستقل خود را تشكيل دادندلپرورش كره جنوبي نيز تشك

در ده  2009و تا سال  نفر 5000بيش از  2004پرسنل زن كار خود را شروع كرد و در سال  380با  1999اين فدراسيون از سال 
اين تشكل توانست  ،2009تا  1999از سال  .ند.ه بودعضو اين تشكل مستقل زنان كارگر شد، كارگر زن 6500رشته اقتصادي 

كردند. كار ميي پيمانكاري هاتحت پوشش شركتكساني كه  ،عضويت خود در آورده بسياري از زنان در بخش غيررسمي را ب
اتحاديه را تشكيل مياعضاي درصد  5زنان تنها در اين دوره بر وضعيت كار اين زنان تاثير گذاشت.  2008بحران اقتصادي سال 

عضويت ه زنان كارگري را ب ،گرفتتي كه بر اساس نوع شغل و رشته و صنعت شكل ميسن يهاند. اين تشكل برخالف تشكلادد
   27 كردند.ي متنوعي كار ميهادر بخشخود در آورد كه 

اي آن تاسيس شد كه متشكل از رئيس ي منطقه) و هشت شاخهKWWA، كميته تبليغات اتحاديه زنان كارگر كره (1999در سال 
و رؤساي تعاوني بود. پس از روند آماده سازي  1970تبليغات، زنان كارگر با تجربه فعال در مبارزات دهه بخش كميته، اعضاي 

) راه اندازي شد. اعالم شد زنان KWTU( "اتحاديه صنفي زنان كارگر كره"، 1999آگوست سال  29توسط كميته، در نهايت، در 
 "اتحاديه صنفي زنان كارگر كره") بپيوندند. KWTUغل يا منطقه به (توانند بدون محدوديت و بدون در نظر گرفتن شكارگر مي

ي تماس با بسياري از زنان كارگر هاو گسترش و تحكيم ساختار آن، با استفاده از انواع روش"براي حفاظت از حقوق زنان كارگر 
اطل از اشتغال و بيكاري قرار دارند. در تاريخ در يك دور بي پرورش كودك، هاكند كه به دليل ازدواج، بارداري و گرفتاريتالش مي

دهي زنان اولين اتحاديه كارگري بود كه با هدف قرار دادن فقط سازمان "اتحاديه صنفي زنان كارگر كره" جنبش كارگري كره
  . بدبه موفقيت دست يا كارگر و طرح مسائل آنان

 88Cاي از اتحاديه خود را براي كارگران نگهداري وسايل گلف تاسيس كرد كه به عنوان ) ابتدا شاخهKWTU، (1999در اكتبر سال  
) مسئله حداقل دستمزد را براي اولين بار KWTUكردند. (شود و به طور جمعي موضوع خاص حقوق خود را مطرح ميشناخته مي

ا بسياري از كارگران زن كمتر از حداقل دستمزد در محافل كارگري مطرح كرد. قانون حداقل دستمزد در كره تصويب شده بود، ام
  كردند. دريافت مي

مسائل زنان كارگر موقت را طرح كرد و مشكالت و  "اتحاديه صنفي زنان كارگر كره"سال ابتداي فعاليت،  10به عنوان نتايج براي 
  را منتشر كرد:  نيمه وقتشرايط تبعيض عليه كارگران 

آيند تا بتوانند زندگي خود را با كار براي خودشان بسازند، اين واحدها به واحدهاي توليدي در ميكارگران به خصوص به استخدام "
شوند؛ با اين وجود كارگران زن خود را در يك نقطه كور قانوني ميهاي بزرگ كنترل ميطور مستقيم يا غير مستقيم توسط شركت

  "شوند .طبقه بندي مي "لخوداشتغا"يابند به خاطر اين كه از لحاظ فني به عنوان 
هاي كارگري محدود شد. بحران به قدرت رسيد، فعاليت اتحاديه 2008در دوران رئيس جمهور لي ميونگ باك، كه از فوريه سال 

ي هااي زنان را نيز تحت تاثير قرار داد. زنان كارگر بيش از همه تحت تاثير سياستهاي اتحاديهفعاليت، ها مالي و اين محدوديت
برابر كمتر  70تعداد زنان شاغل نزديك به  2008، در مقايسه با مدت مشابه سال 2009تعديل نيرو قرار گرفتند. در نيمه اول سال 

شدند. با توجه به تغيير اخراج شده يا به دليل بارداري و زايمان خود از كار محروم ميها از تعداد مردان شاغل شد، چرا كه آن
بسياري از صنايع سبك كه در آن زنان كارگر متمركز شده بودند به نواحي ساحلي چين و آسياي جنوب ساختار صنعتي كره، 

ي كارگري بر هاشرقي نقل مكان كردند كه در آن دستمزدها و قيمت زمين نسبتا كم است، همچنين به دليل تمركز اتحاديه
زنان كارگر و مسائل زنان كارگر غافل ماندند. تحت اين شرايط، به  دهيي كارگري تا حد زيادي از سازمانهااتحاديهكارگران مرد، 
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ي بسيار كوچك هادليل اخراج زنان كارگر متشكل و زنان سازمان نيافته، به ويژه كارگران پاره وقت و افزايش كساني كه در شركت
  ي كارگري مواجه شدند. هادهي و توانمندسازي خود در اتحاديهكنند، زنان كارگر با مشكالت سازمانكار مي

گام مهمي براي مقابله با فرهنگ مردساالري در كره جنوبي بود. هم زمان در  "اتحاديه صنفي زنان كره"اقدام زنان براي تاسيس 
ي كارگري كره، هاترين دستاوردهاي مبارزات فدراسيون اتحاديهي كارگري نيز حضور فعال زنان ادامه داشت. يكي از مهمهااتحاديه
كه زنان نقش موثري در  بود 2004دالر در ماه در سال  630به  2001دالر امريكا در ماه در سال  360حداقل دستمزد ازافزايش 

عليه تغيير قانون كار  2006اي داشتند، در جوالي يكي ديگر از اعتراضاتي كه زنان كارگر در آن نقش برجستهآن مبارزات داشتند. 
ي هاكنفدراسيون پيشرو و مترقي اتحاديه  تغييرات مهم اين قانون به رسميت شناختن كار غيردائم و موقت بود.  بود. يكي از
گرايي دچار اختالل شد. اين اقدام از آن جهت فرآيند سه جانبه گيري كرد وكنارهاز مذاكره  از همان ابتدا(KCTU) كارگري كره

قانون مذكور تنها به گسترش اشكال موقت، قراردادي و موردي كار منتهي مي ه بود صورت گرفت كه براي كنفدراسيون محرز شد
كار اتحاديهفدراسيون محافظ"پاسخ گويد و در عوض با  كي تي سي يو يهاشود. كميسيون سه جانبه ابداً تالش نكرد تا به دغدغه

در حالي كه اعتراضات باال  2006 رسيد. اوايل پاييزبر سر اليحه مذكور به توافق  (FKTU) )اف كي تي يو( "ي كارگري كرهها
پس از تصويب اليحه، دولت و همچنين تعداد اندكي از     گرفته بود اليحه مذكور به تصويب رسيد و در اول جوالي به اجرا درآمد. 

دائمي و ثابت خواهند كرد. با اين  ،ندبودي بزرگ اعالم كردند چندين هزار كارمند را كه با قرارداد موقت مشغول به كار هاكمپاني
حال هر چه اول جوالي نزديك تر مي شد بيشتر روشن مي شد كه تعداد بسياري از كارفرمايان بخش خصوصي و همچنين خود 

                  را ناگزير مي كنند قراردادهاي كوتاه مدت امضا كنند.  هاآن دولت به اخراج كارگران موقت اقدام كرده يا

 "نيو كور"و  "هم ور" ايي زنجيرهها، مربوط به كارگران فروشنده فروشگاههاترين مورد اين اعتراضات در رسانهبرجسته  
)Homever &New Core (  اي لند" كه در تملكبود" )E-Land (صندوقداران كه اغلب زن  ها. در اين فروشگاهندقرار داشت ،

اقدام به اعتصاب نشسته كردند كه اعتراضات وسيعي را در حمايت از اين اقدام در گوشه و كنار هستند در محل كار تحصن كرده و 
شد. حمايت عمومي از اين مبارزه و  "لند اي" يهابرانگيخت و توجه پليس را نيز به خود جلب كرد و منجر به بسته شدن فروشگاه

ي مدني افشا كردند كمپاني مذكور براي دائمي نكردن قرارداد هاوهپس از آنكه گراين شركت،  ي استخداميهااعتراض عليه روش
           .گري ميان اعتصابيون و كارفرما پا درمياني كردبسيار تشديد شد. دولت براي ميانجيكارگران از اسناد جعلي استفاده كرده، 

در اعتراض به عدم پاسخ ) KTX ( قطار پرسرعت كرهكارگران زن سيستم حمل و نقل ، "هوم ور"و  "لند اي"عالوه بر اعتصاب در
كارفرما و دولت به تقاضاهايشان مبني بر برابري جنسيتي، ايمني شرايط كار و امنيت شغلي در دوم جوالي دست به اعتصاب غذا 

اين در حالي است كه حتي  در اعتصاب به سر برده و با حمالت پليس دست و پنجه نرم مي كردند. 2006 ها از ماه مارسآن    زدند. 
آميز و بايد در ساختار استخدامي تبعيض شركت حمل و نقل قطار پرسرعت كره كردكميسيون ملي حقوق بشر دولت نيز اظهار 

          30       جنسيتي خود تجديدنظر كند. 

كنند و همكاران صنفي يك محيط هاي كوچك صنفي درست ميهاي اتحاديه صنفي زنان كره در اين است كه جمعيكي از ويژگي
اكثر شكايات اين اتحاديه  28كنند.گذارند و از طريق اين جلسات، تشكل خود را معرفي ميكار جلسات آشنايي و تبادل تجربيات مي

نان شود انعطاف به خرج دهد و اين مساله سبب ترغيب زشود و مديريت مجبور ميصنفي زنان به ادارات كار به نفع زنان تمام مي
   29. شود. پليس به دفعات متعدد به دفتر اين اتحاديه حمله برده استكارگر و معلم به عضويت در اين اتحاديه مي

ي كارگري وجود دارد. عالوه بر اين، هاهاي كارگري زنان در كره، هنوز هم مردساالري در اتحاديههاي گسترده تشكلبه رغم فعاليت
) مديران اغلب مرد هستند و اتحاديهKCTUو  FKTUي كارگري (هاصنعتي و كنفدراسيون اتحاديهبه دليل آن كه در تمام سطوح 
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درصد است. با 5اي در حدود ي كارگري محلي نسبت به مسائل جنسيتي حساس نيستند، هنوز هم نرخ سازماني زنان كارگر كرهها
ي بسيار كوچكي هادرصد از زنان در شركت 60هستند و  قتنيمه ودرصد) كارگران 70توجه به اين واقعيت كه بسياري از زنان (

رسد. حدود يك ميليون نفر از كارگران به خصوص كارگراني كارگر دارند، اين امري طبيعي به نظر مي 10كنند كه كمتر از كار مي
ار از وسايل گلف نگهداري ميشوند، نيز زن هستند. مانند زنان كارگر به عنوان دستيكه به عنوان كارگر به رسميت شناخته نمي

دهنده شير، فروشندگان زن كنند، دستفروشان زن، بيمه گران زن، زنان تحويلتدريس مي ها هاي خصوصي كه در خانهكنند، معلم
هاي پخش، و پاسخگويان تلفني كه از لحاظ فني به عنوان خوداشتغال طبقه نويسندگان براي شركتلوازم آرايشي و بهداشتي، 

داري، مهد كودك، مراقبت از كودكان و شوند، عالوه بر اينها، كارگران خدمات مراقبت كه در بخش غيررسمي مانند خانهي ميبند
  شوند. ، مشغول به كارند طبق قانون به عنوان كارگر به رسميت شناخته نميمندانسال

دهي اين كارگران اقدام كنند. سازمانكه براي سازمان ي كارگري استهاي كارگري و سازمانهااينجاست كه وظايف اصلي اتحاديه
به منظور ي كارگري به دليل مشكالت ساختاري در بازار كار كره بسيار دشوار بوده است. با اين وجود هادهي زنان كارگر در اتحاديه

ي بيشتر خود براي حل مشكالت زنان كره ي زنان بايد با همبستگهاهاي كارگري بلكه سازماننه تنها اتحاديهغلبه بر اين مشكالت، 
   اقدام مشترك داشته باشند.

  ها:منابع و زيرنويس
  suvendrini Kakuchi/  "، زنان كره جنوبي هنوز براي برابري بايد مبارزه كنندها با وجود موفقيت" -1
در رابطه با  2003ي ضروري بود. در گزارش كه در سال دارسرمايهزمان با رشد سريع صنعتي در كره نياز به استفاده از نيروي كار ارزان زنان براي هم -2

اي در زمينه آموزش و پرورش و اشتغال در بيش هاي گستردههاي غيردولتي زنان فعاليتوضعيت زنان منتشر شده است به اين موضوع اشاره شده كه سازمان
به عنوان مثال، كره جنوبي  به عنوان نتيجه ي رشد اقتصادي كشور شناخته شده است ها و رشد مشاركت زنان در اين حوزهاند سال گذشته داشته 20از 

درصد براي  50ي انتخاباتي و هابراي كانديداهاي زن در حوزه يدرصد30در مورد تعيين سهميه  2000ژاپن را پشت سرگذاشت كه قانوني در سال هنگامي 
سال قبل از آن قانون ضد آزار و اذيت جنسي تصويب شد، كه مطابق با آن مرتكبان اين نوع خشونتمجلس ملي تصويب كرد. يك كانديداهاي زن نمايندگي 
كره جنوبي همچنين داراي قانوني است كه حكومت را ملزم به حمايت از زنان كارآفرين و  شوند.دالر و زندان محكوم مي 2500ها به جريمه مالي معادل 

 2001در سال كه هاي قانوني بود هاي اقتصادي هستند. در تكميل اين تالشكه خواهان شركت در فعاليتكند ميي ي مالي به زنان شاغلهاگسترش يارانه
، ها با وجود موفقيت"(پرداخت. كه به ترويج توانمندسازي زنان مي شد "برابري جنسيتي و خانواده"راه اندازي شد كه بعدا وزارت  "برابري جنسيتي"وزارت 

 )suvendrini Kakuchi(  "زنان كره جنوبي هنوز براي برابري بايد مبارزه كنند

ي كارگري مستقل. اين نوع نهادها بسيار در آسيا وجود دارد در رابطه با هاغيردولتي و اتحاديه هاياست از تشكل ايشبكه كارگران آسيا هم مجموعه-2
 .جريانات سياسي چپ در آن فعال هستند. البته جريانات سياسي چپ بيشتر جريانات مائوئيست هستندكارگران بخش غذايي و كشاورزي تا حدودي هم 

)http://www. aworc. org/org/front. html( 

3- https://www. scribd. com/doc/24324479/Foreign-Direct-Investment-and-Economic-Growth-in-South-Korea 

  fors atnet. ir اوضاع زنان چشم بادامي در ژاپن و كره -4

جنوبي يكي از كشورهايي هستند كه ساعات كاري بسيار طوالني دارند. به همين دليل، آقايان زمان چنداني براي در  ، شهروندان كرهOECDبراساس گزارش
افتد. از طرفي زناني كه آرزوي كار كردن دوشادوش مردان را دارند با  شان مي بخش بزرگي از كارهاي خانه به دوش همسران خانه بودن ندارند. در نتيجه 

كند. در اين حال  ها نرخ باروري پاييني را تجربه مي جنوبي اين روزها و اين سال هم در شرايطي كه كره رو هستند كه نياز به مراقبت دارند، آن هايي روبه بچه
 OECD ضوع كشور تنها بيجنو كرهبيشتر است.  2000درصد از سال 9درصد رسيد كه بيش از 15به  2013اند، در سال  درصد زناني كه هرگز ازدواج نكرده

تري دارد. اين امر  اند، نرخ پايين هاي تحصيلي اجباري (تا ديپلم) را گذرانده است كه اشتغال زنان داراي تحصيالت دانشگاهي نسبت به زناني كه تنها دوره
دهد كه زنان ژاپني تا  زنان است. برآوردها نشان مي هايي چون فاصله حقوق دريافتي ميان زنان و مردان و مشاغل كمتر موجود براي نشان از وجود بازدارنده

 درصد است. 44درصد حقوق مردان درآمد دارند، اين درحالي است كه در كره جنوبي اين رقم حدود 57
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