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ای اخ:ر ،جریان غالبی د فم:ن:سیی از پروژهای معطوف ب برابری

توضیی :د د

جنسی:یی ب ابزادی برای تأم:ن و ترویج منافع اقیصا ی شرکت ای بزدگ و فرامل:یی
تبدیل شیده است .این شرکت ا با بهرهجویی از برخی ایده ای فم:ن:سیی مسلط تحت
عناوین پرطمطراقی مانند توانمندسیازی زنان ( د قالب مسیوول:ت اجیماعی شرکت ا
 ،)CSRافرا دا د خدمت گسییر

شیب

ای بازادیابی ،فرو

و کسب سو ای

نگفت قراد ند .ادزیابی امی:ازات و آسیی:ب ای اجیماعی مدسیییی این گرایش
فم:ن:سیی با نول:برال:س شرکیی موضوع اصلی پژو ش حاضر است.
دحالیک ب:شتر مشیادکت ای خصوصی-عمومیِ ب:نالمللی دوی موضوعات مربوط
ب سیممت و مح:طزیست میمرکز سیند ،شرکت ای فرامل:یی توانمندسازی زنان دا
دفی ادزشمند تلقی می کنند 1.برای مثال ،ابی اد  11.111زن گلدمن ساکس 2ک ب
منظود فرا

سییاخین زم:ن ی آموز

آن ا برای گسییر

کسییبوکاد برای زنان کادآفرین و کمک ب

ا ن فعال:ت ایشیان با مداد

کسبوکاد سراسر ن:ا م ادی

میکند .برنام ی د بری زنان و تسییاوی جنسیی:یی مجمع جهانی اقیصییا  3ک ب نبال
آش اد کر ن ش اف ای جنس:یی د سپهر اقیصا ی و س:اسی ،افزایش تعدا زنان د
 1ادقام صندوق سازمان ملل میحد برای م ادی ای ب:نالمللی حاکی از این است ک د د سامبر 2112
این صندوق  1.121م:ل:اد الد ب کاد سازمان ملل کمک کر ه است؛ بخش عمده (تقریبا  01دصد) ب
کو کان و پس از آن ب مح:طزیست ( 10دصد) و زنان/جمع:ت ( 13دصد) اخیصاص یافی است.
دحالیک کاد بهداشت کو کان تنها دوی  22پروژه میمرکز بو  ،سه بس:اد ک تری از بو ج برای
کاد دبادهی زنان و مح:طزیست ب:ن شماد ب:شتری از پروژه ا (ب ترت:ب  131و  )49پراکنده شد ک
شاید بازتاب این موضوعات است .ب اینجا مراجع کن:د.
2 Goldman Sachs
3 World Economic Forum’s Women Leaders and Gender Parity
Program
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تصیم :سیازی و فرا
بن:یا نایک 1تم

ساخین یک فودوم برای بح

دباده ی مسائل جنس:یی است.

میکند تا ب عمومی شییدن و معروف:ت پروژهی تأث:ر خیران 2

کمک کند و ب این مسییول میپر از ک سییرمای گذادی برای سییممت و آموز
خیران و ا ن فرصییت ای اقیصییا ی ب آن ا تأث:رات چندگان و فزایندهای دوی
برا دان ،والدین ،اجیماع ،فرزندان آن ا و نوه ا خوا د گذاشیت (ب سل  ،2112دابرتز
 ،2112گراسییر و ون ن گیا

 ،2113پروگیل و ترو  .)2119شییرکت ایی مانند

ایوسیینلودن 3،اَون 9،کرفیت 1و کوکاکوال مگی د پروژه ایی سییرمای گذادی
کر هاند ک دوی خیران و زنان و گسیییر

ایدهی فم:ن:سیییی توانمندسییازی زنان

تمرکز اد  .من ب جای اینک پ:شاپ:ش این تم

ا دا ب عنوان نمون ای از یادگ:ریِ

فم:ن:سیی و نول:برال:سیی مر و بدان  ،ب آن ا ب منزل ی محل مواجه ی مبه آن و
یعنی فم:ن:س و نول:برال:س میپر ازم.
من د این مقال پ:امد ای میناقض نول:برال:زه کر ن فم:ن:سیی دا از طریم معرفی
پروژه ای توانمندسازی زنان ب:ان میکن ک شرکت ای فراملی محصوالت مصرفی و
عمدتاً با م ادی بازیگران توسع ی عمومی داه اندازی شده اند .این شرکت ا تحت
لوای «مسییوول:ت اجیماعی شییرکت ا »0با دف توانمندسییازی زنان شییاغل د
زنج:ره یای عرضیی و بیازادییابی د قیالیب عقمن:یتِ نول:برال ولت ،دوی آن ا

1 Nike Foundation
2 The Girl Effect
3 Yves Saint Laurent
9 Avon
1 Kraft
0 corporate social responsibility
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سیرمای گذادی می کنند .نخسیی:ن پروژهی مود بردسیی ،پروژهی شاکییِ یون:ل:ود1
اسییت ک برای توسییع ی کادآفرینی زنان از طریم بازادیابی پای:ن رم 2فعال:ت می
کند .مود وم شییرکت لوی اشیییراو  3حامی مالی ِرپراج ت 9اسییت ک د پی
برقرادی ادتباط ب:ن شرکت ای چندمل:یی 1و با سازمان ای غ:ر ولیی محلی ب منظود
داهاندازی برنام ای مراقبت سممت د کادخان ای کادپر از این شرکت ا است.

چهگونه فمینیسم نولیبرالی شد؟
منظود از نول:برال:زه شییدن فم:ن:س ی چ:سییت
اصطمح نول:برال:س

سییتک س ی معنی مخیلد دبادهی

د گفیمان آکا م:ک وجو اد (الدنر  ،2111فرگوسن .)2114

اول اینک نول:برال:سی یک پروژهی سی:اسیی مرتبط با س:است ای مادگادت تاچر،
دونیالید دیگیان و نهیا یای برتون وو ز 0اسییت؛ نهیا یایی ک مقرداتز ایی،
خصوصیسازی و تعدیل ساخیادی دا تضم:ن کر ند و د فضای پس از جنگ سر د
سراسر جهان فراگ:ر شدند .وم اینک نول:برال:س یک کیرین یا ایدئولوژی اقیصا ی
اسیت ک د آثاد فر دیش ایک 2،م:لیون فریدمن 1و م یب شی :اگو ساخت یافی
است ک ادز گذادی اصلی ب سرمای گذادی خصوصی و بازاد دا با بدگمانی عم:م ب
1 Unilever’s Shakti
2 bottom-of-the pyramid marketing
3 Levi Strauss & Co
(سممت سو دا فرا

میکند) است Health Enables Returns.مخفد عبادت 9 HER
1 multi-national corporations
0 Bretton Woods
2 Friedrich Hayek
1 Milton Friedman

5

الیزابت پروگل  /ترجمهی نیکزاد زنگنه

ولیت ترک:ب می کند .د نهایت ل:برال:سیی یک صییودتبندی فر نگی اسییت؛
«عقمن:یی» د معنای فوکویی ک «ک تر ب جزم ای اقیصا ی و پروژه ای طبقاتی و
ب:شتر ب سازوکاد ای خاصی از ح مرانی مربوط است» (فرگوسن121 ،د .)2114این
سیازوکاد ا د این تفاوت ادند ک ن:رو ای بازاد خصیوصی دا ب حاکم:ت عمومی
تحم:یل میکننید دحیالیکی برع س بیا خلم فر یت ای مسییوول ،خو دا واد
شخصیترین قلمرو ای خصوصی میکنند.
معانی مخیلد نول:برال:س

د نقد ای فم:ن:سیی فم:ن:س معاصر طن:ن انداخی است

و س جنب ی میفاوت از نول:برالی کر ن خو دا شرح می
بیا پروژه ای اقیصییا ی نول:برال ب) ا غام فم:ن:سیی

دد الد) مدسیی فم:ن:س
د ایدئولوژی نول:برال و

)

د تن:دگی ایده ای فم:ن:سیی د عقمن:ت ا و شگر ای ح مرانی نول:برال.

همدستی فمینیسم با پروژههای اقتصادی نولیبرال
پژو شگران گرگونی یای فم:ن:سیی دا د ادتباط با گرگونی ای سییرمای ادی
فود یسیییی نبال کر هاند .د این دوایت ،فم:ن:س ی ب عنوان یک ن:روی اجیماعی ،با
ابی ادات نول:برالی د زم:ن ی مقرداتز ایی ،خصییوصیییسازی و بازادیسازی مواج
است و خو دا ب صودت گفیمانی مراه آن میب:ند.
برای مثال ،فریزد ( )2114میگوید ک موج وم فم:ن:س

د ودان «سرمای ادی

ولیی سیازمانیافی » پدید آمده اسیت و چن:ن سیرمای ادیای دا مود نقد اقیصا ی،
فر نگی و س:اسی قراد می دد « د نمون ی خوبی از ن:رنگ تادیخ ،ام:ال آدمانشهری
د قالب جریان ای احسیاسی ک گذاد ب ش ل جدیدی از سرمای ادی دا مشروع:ت
می بخشیی:ید ،زندگی وباده یافتد پسییا-فود یسیییی ،فرامل:یی ،نول:برال» (فریزد،
44د .)2114دابرتز ( )2112با حسییاسیی:ت ب:شیییری ک ب گوناگونی و تنوع ب:نالمللی
دون فم:ن:سی

اشیت ،اسیدالل ماتریال:س تادیخی دا ب سط ب:نالمللی بر  .او مانند
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فریزد بر اسا

مفهوم ن:رو ای اجیماعی« ،فم:ن:س کسبوکاد چندمل:یی» دا ب عنوان

ائیمفی از ن:رو ای ولیی و خصییوصییی شییامل سییازمان ای فم:ن:سیییس ،ولت ای
سییرمیای ادی ،نها ای تأم:ن مالی منطق ای و ب:نالمللی ،سییازمان ای غ:ر ولیی و
شییرکت ای فرامل:یی شییناسییایی می کند ک «ب ویژه د جهانِ جنوب برای ترویج
برابری زنان

گرا سییند» (دابرتز12 ،د .)2112دابرتز اسیدالل می کند ک فم:ن:س

کسییبوکاد چندمل:یی ب ویژه پس از بحران مالی  2111-4بدخ :شییده اسییت .یعنی
زمانیک ب عنوان دمان مش مت ناشی از «مر انگی کسبوکاد چندمل:یی» 1پدیداد
شیید (دابرتز11 ،د2112؛ مچن:ن بی ال:ا

 2113مراجع کن:د) .پ:شیینها ایی ک

مر انگی مفرط دا د سطوح پای:نی د قالب یک بحران می ید و « وز سال اسیروژن»
دا ک د مان زمان د کسیبوکاد مطبوعات شایع بو  ،بخشی از داهحل می انست
دکناد افسییان ی زنان م مل مر ان سیییند ب عنوان اسیییعادهای برای تشییری بحران
پدیداد شیدند (کِی و شی :من  ،2114پروگل  .)2112دابرتز فم:ن:سی کسب و کاد
فرامل:یی و تأک:د آن بر ایجا سیییرسییی ب امود مالی و اعیبادی برای زنان جنوب دا
تسه:لگر انباشت اول :ی مسیمر قلمدا میکند.

نولیبرالی کردن ایدئولوژیک فمینیسم
د سیط ب:نالمللی این ایدئولوژی ب ش ل «مود کسب وکاد برای برابری جنس:یی»
برای نخسییی:ن باد د برنام ی عمل جنسیی:یی بانک جهانی تنظ :شیید .بانک جهانی با
شیعاد «برابری جنس:یی یعنی اقیصا وشمند» اسیدالل میکند ک گسیر

فرصت ا

برای زنان و خیران ب کا ش فقر کمک میکند .بانک جهانی از توانمندسییازی زنان
از طریم ادائ ی سیرسی ب اعیبادات ،زم:ن ،آموز

و بهداشت و صدایی د س:است

1 transnational business masculinity
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حمایت میکند .بانک جهانی ب نبال جلب حمایت بخش خصیوصی ب ویژه آن ایی
ک از طریم موسیس ی مالیِ ب:نالمللی 1و با اسیقبال از شراکت ای خصوصی-عمومی
کاد میکر ند ،برای این برنام بو (بدفود  .)2114این برنام یک
بخش خصیوصی د مجمع جهانی اقیصا د اوو

اندیشی د بران

داه اندازی کر ک ب

نبال جلب

کمک شیرکت ایی بو ک میتوانسییند ب محقم شدن برنام ی عمل جنس:یی بانک
جهانی کمک کنند (بِ سل .)2112
ن ی ی کل:دی مد نظر این محفل ا این اسیت ک برابری جنس:یی دفی ادز مند
است زیرا ستیابی ب تمامی کاال ای اجیماعی دا تسه:ل میکندد میتواند باع

دشد

اقیصیا ی ،افزایش توسیع و کا ش گرسنگی شو  ،زم:ن ی مدیریت بهیر شرکت دا
فرا

سیاز  ،د

بهیری از ن:از ای مشییریان ادائ کند و بنابراین ،ب افزایش سو

منجر شییو  .خطرپذیری ب:ش از اندازه دا کا ش می د و دنی:ج ثبات مالی افزایش
مییابد .منیقدان این کاد ا دا ب عنوان مدسیییی ایدئولوژیک با ایده ای فم:ن:سیییی
تفسی:ر میکنند .آن ا ب طود خاص این جنب ای فم:ن:س نول:برالی شده دا ب چالش
کشیی:دهاندد اول اینک این نوع فم:ن:س ی برگرفی از تصییود افرا ی اسییت ک ب کاد
گرفی میشوند تا زنان دا با مدل ای مر اقیصا ی تطب:م

ند؛ ازایندو توانمندسازی

جنسی:یی ب عملی د سیط خدر یعنی تأم:ن سیییرسی زنان ب

ادایی ا و فرصت ا

تغ::ر شی ل می د .این چشی اشیت وجو اد ک زنان دست مانند یک بازیگر
اقیصییا ی منطقی میعادف د بازاد عمل کنند .ب طود

زمان و تا حدو ی میناقض،

این زنیان دا بی عنوان افرا ی میفیاوت ک عاقمن تر از مر ان عمل میکنند و ب:شتر
ام ان اد ک دآمد خو دا برای بهبو زندگی خانوا ه ایشیان سرمای گذادی کنند،
ب تصیویر میکشد (گریف:ن  .)2114وم این ک این نوع فم:ن:س جنس:ت دا ب یک

1 International Finance Corporation
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پ :ربنیدی گرجنس نجیادگراییانی یعنی زنان و مر ان تقل:ل می د ک

د قالب

«خانوا ه ای خو بخت» م مل یک یگر سیییند؛ ب این ترت:ب ب جای تضییع:د
ویت ای جنسیی:یی موجو  ،آن ا دا تثب:ت می کنند (بدفود  ،2112بدفود .)2112
سیرانجام ،جنسی:ت مقول ای د سط فر ی باقی میماند .بنابراین د گزاد

توسع ی

جهانی  ،2112زنان و مر ان خو دا د مواجه با نها ا و قوان:ن تبع:ضآم:ز میب:نند.
اما :چ انگاشیی از تقس :جنس:یی کاد ک بازاد دا ساخیادبندی کر ه ،از بازاد ایی ک
بر اشییت یای جنسیی:یی از مهادت ا دا ب

مراه اد  ،و یا ن:از ب ادجنها ن ب کاد

مراقبیی بدون حقوق د آن وجو نداد (دضوی  .)2112فم:ن:س نول:برالی شده مم ن
اسیت اسییدالل ایی برای برابری جنس:یی و توانمندسازی زنان ادائ
تعهد ایدئولوژی یا

د اما کماکان

دا ب عقمن:ت ،گرجنسگرا نجادی و سییاخیاد ای اقیصییا ی

بدون جنس:ت حفظ می کند.

پروژههای شرکتی توانمندسازی زنان و نولیبرالیکردن فمینیسم
پروژهی شیاکیی ک مود حمایت یون:ل:ود اسیت و پروژهی ِرپراج ت ک شرکت
لوی اشیییراو

از آن حمایت مالی میکند ،ر و تم

ایی د داسیییای مسییوول:ت

اجیماعی شییرکت ا با دف توانمندسییازی زنان سیییند  .ر و پروژه د بخش ای
محصوالت مصرفی بس:اد جهانیشدهاند و توانمندسازی زنان دا ب مثاب منفعیی
خو زنان و

برای

برای شیرکت ا می انند .اما با وجو این شبا ت ا ،این و پروژه د

ا داف ،ن:رو ای اجیماعیای ک فعال میکنند و ب آن ا پاسییخ می ند و زم:ن ای
اقیصا ی و فر نگیای ک د آن فعال:ت میکنند ،با
ب نبال گسیییر

تفاوت ادند .پروژهی شاکیی

بازاد محصییوالت یون:ل:ود حوم ی جنوب آسیی:ا اسییت دحالیک

ِرپراج ت ب نبال تثب:ت زنج:ره ای تول:د شییرکت ای چندمل:یی و کا ش انیقا
سیازمان ای غ:ر ولیی از اقدامات کادی د سیاخت لبا

اسیت .پروژهی شاکیی د
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منیازعی ی ب:نالمللی بر سییر بازاد ا د دقابت یون:ل:ود با مه ترین دق:ب خو یعنی
پروکیر و گمبل 1جای میگ:ر  .د مقابل ِرپراج ت د مبادزهای ب:نالمللی د مود
شییرایط کیاد ب:ن سییازمان ای غ:ر ولیی و شییرکت ای چندمل:یی (از جمل لوی
اشیییراو ) قراد اد  .د نهیایت ،ر و پروژه د مح:ط ای اقیصییا ی و فر نگی
مخیلفی عمیل میکنند و انواع مخیلفی از زنان دا دف گرفی اندد پروژهی شااااکتی با
زنان دوسییاییای سروکاد اد ک د اقیصا ای خر همال ی و ا وسید خدر

سیند.

ِرپراج ت د موقع:ت صیینعیی ،با زنانی طرف اسییت ک برای پ:دا کر ن شییغل د
کیادخان ای بازاد جهانی ب شییهر ا مهاجرت کر هاند .منابع اقیصییا ی و فر نگی
مخیلد و م شیادکت ن:رو ای اجیماعی گوناگون ،اوضاع نول:برالی کر ن فم:ن:س

د

بسیر این پروژه ا دا مشخص میکند.

پروژهی شاکتیِ یونیلیور
این پروژه یک عمل:ات بازادیابی مسییق :است ک د آغاز با حمایت مسسس ی مالیِ
ب:نالمللی ،سیازمان ای غ:ر ولیی محلی ،ایالت آنددا پر ا  2و سایر ولت ای محلی
د ند پای گذادی شید .این پروژه شیب ی چهلو شییت زاد نفریِ «شاکیی آما»3
(ما دان توانمندشیده) یا «کادآفرینان شاکیی» دا ایجا کر ه ک محصوالت یون:ل:ود
دا ب مصیرفکنندگان دوسییایی د صید ا زاد دوسیای ند می فروشد .این پروژه
اجیازه می ید ک

ندوسیییان ل:ود( 9شییرکت تابع ی یون:ل:ود د ند) م:ل:ون ا

مصیرفکنندهی بالقوه د دوسییا ا اشیی باشید؛ یعنی جایی ک

:چ شب ی خر ه

1 Procter & Gamble
2 Andhra Pradesh
3 Shakti Amma
9 Hindustan Lever
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فروشیی و پوشیش تبل:غاتی وجو نداد و داه ا و حملونقل بس:اد ضع:د سیند .د
شیرایط بیسیوا ی چشی گ:ر این کاد یک شب ی توزیع و نامی شناخی شده دا برای
محصوالت یون:ل:ود ب ادمغان میآود  .جنوب آس:ا و سایر بازاد ای نوظهود 19 ،دصد
مالی شرکت دا د سال  2111تش :ل می ا ند و دشد باالی فرو

گر

ب ویژه د

محصیوالت مراقبت شیخصیی بو  ،و ازایندو کانونی دا بر ی برای شییرکت سیند
(گزاد

مدیرعامل اجرایی  .)2111دقابت وحشی:ان ای برای تسخ:ر این بازاد ا وجو

اد و شییب

ای توزیعی یون:ل:ود از آن د کادزاد «مشیییریانِ م:ل:اد یِ بعدی» ب

عنوان ییک سییمح کل:یدی عل :دقبای ب:نالمللی ب ویژه پروکیر و گمبل اسیییفا ه
میکنند .ب گفی ی اکونوم:ست شب ی شاکیی ب یون:ل:ود کمک میکند تا مسابق دا
د ند ببر (کادزاد مشیییریانِ م:ل:اد ی بعدی  .)2112یون:ل:ود شییب
پاکسیان ،بنگم

ایی موازی د

و سریالن ا ایجا کر ه است و با کِر اینیرنشنال 1د بنگم

و

با ولت ملی د سریالن ا کاد میکند .این شرکت مفیخر است ک از طریم توسع ی
کادآفرینی ،حمایتِ زنان از خو شییان ،افزایش عزت نفس و ادتقای جایگاه آن ا د
جامع  ،ب زنان دآمد می د .ایده ای فم:ن:سییی توانمندسازی زنان ب برنام ای برای
تسخ:ر بازاد ای جهانی تبدیل شده است.
البی زنان مدت ای طوالنی ب عنوان مشیری ،دفی برای شرکت ای تول:دکنندهی
کاال ای مصرفی بو ند .آنچ د مود بازادیابی پای:ن رم تازه است ،این د

است

ک بازادیابی ن فقط برای زنان ک از طریم زنان ،می تواند برابری جنس:یی دا مراه با
ط:فی از ا داف توسع ای یگر مانند کا ش فقر و افزایش سممت عمومی پ:ش ببر .
ازایندو ،کشییاندن سییرمای ادی جهانی ب دوسیییا ا و گره ز ن مصییرفکنندگان
دوسییایی ب محصیوالت چندمل:یی ،وسی:ل ای برای ایجا یک خ:ر عمومی میشو و
ایدئولوژی فم:ن:سیی نول:برالیشییده این بر اشییت دا تسییه:ل میکند .این ایدئولوژی،
1 CARE International
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توانمندسییازی دا با کادآفرینی معنا میکند و د م:ان زنان دوسیییایی ،جاهطلبی ایی
برای موفق:یت میالی بی وجو میآود  .ب زع
شیب ی شیاکیی بر اسا

والن (نقل قول آپا ودای2 ،د)2112

ایده ای نول:برالی دشد میکند .منضبطسازی زنان با دف

سییختکوشییی و تزدیم آ سییی ی «ظرف:تِ بلندپروازی کر ن» ب آن ا صییودت
میگ:ر  .ب این معنا ،شاکیی آما تجس ح ومت ادی نول:برالی است و محصول تم
برای ا ادهی زنان د دوسیا است.
با این حال ،شییاکیی آما نوعی ابزاد ح ومت ادی ن:ز سییتد از طریم بازتعرید
ا داف سییممت براسییا

مزیت داهحل ای شییرکت ا (مانند محصییوالت مراقبت

بهداشییی) و ایجا تغ::ر د دفیاد ای دوسیای:ان .الیفبُی 1نام تجادی کمس:ک صابون
یون:ل:ود ،ابزاد شیاکیی آما برای مأمودییی است ک خو دا د قالب یک خ:ر عمومی
اح:ا کر ه اسیت (کرا

و اسییریت  .)2114این شب

با توسع ی بازاد برای صابون،

پ:امآود بهداشیت ،شستوشوی ست ا و مراقبت از خو میشو و احیماالً ب تقویت
سیممت جامع کمک میکند .توانمندسییازی د اینجا شامل سخنرانی د جمع برای
یادی دسییاندن ب شییب

د مأمودییی ک اد و میقاعد کر ن دوسیییای:ان د مود

مزایای چن:ن بهداشییی است .شب

با ایجا سوژه ای مصرفکنندهی جدید ب دس:دن

ب سممت از طریم تدادکات خصوصی کمک میکند.
بر اسیا

یک ادزیابی مسییقل ،دآمد ای شاکیی آما ب طرز چش گ:ری افزایش

یافی اسیت؛ یعنی نسبت ب دآمد قبلی خانواد ،و برابر شده است (ت و ان و تاندون،
11د .)2114مصیاحب ای اعضیای شیاکیی آما نشیان می د ک آن ا خوشحالند ک
بخشییی از این پروژه سیییندد توانایی کمک کر ن برای زین ای خانوا ه ،اعیما ب
نفس و شیناخت آن ا از اطرافشان دا افزایش ا ه است .آن ا از کسب مهادت برای

1 Lifebuoy
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سیخنرانی عمومی منیفع شیده بو ند و احسیا

میکر ند ک د دوسیایشان احیرام و

اس ودس کسب کر هاند.
اما ادایی و اعیما ب نفس م:شیی ب تغ::ر مناسییبات قددت د خانوا ه ا منجر
نمیشو  .گرچ مم ن است نمایندگی ای فرو
تحر

زنان باع

ب اس زنان باشد ،اما محدو یت د

می شیو ک بسییگان مر دگ:ر شییوند و د واقع اغلب شو ران

بو نید ک کاد ا دا پ:ش میبر ند ( مان21 ،و 21د .)2114مانطود ک قبم ًبا توج
ب طرح ای تام:ن مالی خدر گزاد

شییده بو  ،توانمندسییازی ب عنوان ادائ ی منابع

میا ی بی طود خو کاد ب تغ::ر دوابط قددت د خانواد یا افزایش عامل:ت زنان برای
ایجا تغ::ر منجر نمیشو (کرنوال و یگران .)2111
تمقی فم:ن:سی نول:برالیشیده و جامع ی دوسیایی ،اثرات زیانآودی د خادج از
خانواد ا ایجا کند .اول اینک ب کادگ:ری بازادیابی مسیییق :یون:ل:ود د دوسیییا ا،
گرایش ایی برای انحصیاد محصوالت یون:ل:ود ایجا کر ه است .بنابراین ،تم

اول:

برای ایجا شیب ی بازادیابی یون:ل:ود د کراال 1ب ل:ل مخالفت اجیماعی شی سییت
خود د تول:دکنندگان صیابون بومی میترس:دند ک صنایع دوسیایی آن ا ویران شو .
د م:ن حال بسیی:ادی از مغازه ادان سیینیی د آنددا پرا

 ،ب کادآفرینان شییاکیی

تبدیل شیده اند ک صیرفاً ب توزیع محصیوالت یون:ل:ود محدو
کر ن بازاد فرو

سیند و احیماالً پ:دا

دا برای تول:دکنندگان محلی و دقبای ب:نالمللی شوادتر میکنند.

وم اینک ب کادگ:ری شیب

ای بازادیابی مسیق :دقابت بیسابق ای دا ن تنها

د م:ان مغازه ادان سینیی ک د ب:ن زنان ایجا میکنند و مبسیگی ای اجیماعی دا
فرسیو ه میکنند .پروژه ا از طریم گروه ای خو یاد – سیییاود سال ا سازماند ی

محلی با حمایت ولت ا و سازمان ای غ:ر ولیی -واد دوسیا ا شدهاند و شاکیی آما
برای م ادان د گروه ای خو یاد معموالً تخف:د ایی اد  .بااینحال رچ اعضای
1 Kerala
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ب:شییری ب شب ی یون:ل:ود بپ:وندند ،گروه ای ب:شیری ب خاطر دقابت اعضایشان با
بیثبات میشوند (ت و ان و تاندون .)2114
سیوم اینک گرچ پروژهی شاکیی مم ن است دآمد افرا دا افزایش ا ه باشد
اما ا عا می توان ا عا کر ک محصیوالت مراقبت شخصی ،سممت عمومی دا تضع:د
کر ه اسییت .د زمان مقاومت د برابر پروژهی یون:ل:ود د کراال ،د بران اجیماعات
فبی
اسییدالل میکر ند ک افزایش سیممت و بهداشیت عمومی ن:ازی ب صابون الی د
این اجیماعات ن:ازمند سییرسیی ب آب آشییام:دنی سال و مقرونب صرف

نداد بل

سیند .عموه بر این ،اخیمف نظر بر سر صابون ای آنیی باکیریال د غرب ،مانع آن
نشیده ک

فب ی د بازاد جنوب آس:ا دا
ندوسییان ل:ود نمایندگان آنیی باکیریال الی د

حفظ کند .و دحالیک صابون مم ن است یک محصول نسبیاً مف:د باشد ،دباده اقمم
یگر موجو د شیاکیی آما مانند محصوالت سف:دکنندهی پوست الیتاندالولی 1چ
میتوان گفت این شیرکت اصراد اد ک زنان با سف:دکر ن پوست خو  ،میتوانند
احسا

بهیری نسبت ب خو اشی باش ند؛ و این ش ل یگری از توانمندسازی است2

(کرا

و اسیییریت  .)2114تعرید سییممت عمومی از دیچ ی نگاه یک شییرکت،

داهحل ای نژا یشدهای مبینی بر منافع شرکت دا ش ل می د.
ب نظر میدسد پروژهی شاکیی تمام اشیبا ات نول:برالی کر ن فم:ن:س دا د خو
اد د فم:ن:سی دا برای گسییر
شیخصی خو دا د لبا

بازاد شرکت ب خدمت گرفی است و سیاود ای

سرمای گذادی د کاال ای عمومی غالب میکند .این شب

1 Light & Lovely
توج

اشی باش:د ک ب:شیر انشمندان معیقد سیند ک دوی سط پوست اسیفا ه میشو  ،نمیتواند 2

تاث:رات سف:دکنندگی اشی باشد و پولی ک برای آن زین میشو  ،اتمف محض است (کادنانی
.)2112
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این کاد دا با شیگر ای نول:برالی میکندد ایجا تمایل نسبت ب محصوالت جهانی د
کیادآفرینیان و مصییرفکنندگان ،مفتخودی از طریم شییب
تم

ایی ک از دهگذاد

یای توسییع ی عمومی شیی ل گرفی اند (گلداسییم:ت  )2111و از ب:ن بر ن

مبسیگی ای اجیماعی از طریم وا اشین زنان ب دقابت با یک یگر بر سر یک بازاد
محدو و بازتعرید ن:از ای بهداشیی زنان و خانوا ه ا برای سازگاد شدن با برنام ای
شرکیی.

لوی اشتراوس و هِرپراجکت
ی 1411

حرکت ب سمت منابع تول:دی اقیصا ای با مز پای:ن د سراسر ن:ا د

د انگاشت پایان فود یس و تقس :کاد ب:نالملی جدید نمو یافت (فروبل و یگران
 .)1421زنیان د جنوب ،نقش دخشییانی د این بازسییازی ایفا کر ند ب طودیک
شییرکت ا ن:روی کادی عمدتاً زنان دا ب خدمت گرفیند ک ب خاطر «انگشییت ای
فرز»شیان شیهره بو ند (السیون و پ:رسون  .)1411شرکت لوی اشیراو

تول:دکنندهِ

اصلی ج:ن د آن زمان بو و مانند سایر شرکت ا ب جنبش انیقال فعال:ت ا از ایاالت
میحده ب کادخان ای جنوب پ:وست1.
لوی اشییراو

د مقایسی با سیایر صینعت پوشا  ،مدت است پ:شدوِ ادائ ی

ایدهی مسیوول:ت اجیماعی شیرکت ب تول:دکنندگان خو است .بنابراین ،این شرکت
د سیال  1441یک سیودالعمل ا اده کر ن مح:ط کاد معرفی کر و تبدیل ب اول:ن
 1تجدیدساخت نول:برال مچن:ن ب معنای از ست ا ن موقع:ت انحصادی این شرکت د بازاد ج:ن بو
زیرا دقبا ب طود موفق:تآم:زی تول:دان ادزان ق:مت و گرانق:مت دا توسع ا ه بو ند .عل:رغ
لوی اشیراو

با والمادت از  2112و تم

م ادی

ای مربوط ب بهبو بخش:دن زنج:رهی تول:د و کا ش

زین ای تول:د ،این شرکت برای ایجا تغ::ر د دوند کا شی دآمد و سو با مش ل مواج شده است
(لوی اشیراو

 ،2112ودی  ،2111گ:راد .)2113
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شییرکت پوشییا

چندمل:یی شیید ک مسییوول:ت ایی د خصییوص اقدامات کادی

پ:مانکادان خو دا ب عهده می گرفت و د واقع ب قراد ا ب:ش از  31تول:دکننده د
آن زمان پایان ا  .با این

د

سر

ی  1441ب طود مداوم از نظادت شییخص ثال

باز میز  ،د سال  2111با پ:وسین ب نایک و عمومی کر ن فهرست تول:دکنندگانش
تادیخساز شد .این کاد ب سازمان ای غ:ر ولیی ناظر و اتحا ی ا ام ان ا تا آن ا دا
نسبت ب اقدامات پ:مانکادان خو پاسخگو کند ( ودی  .)2111این شرکت د 2111
د یک گام ابی ادی یگر ،واد مذاکرات گسییر ه ای با یینفعان شد و برنام ای دا
تحیت عنوان از مدیریت زنج:رهی تول:د ب «تعهد زنج:رهی تول:د» گسیییر
ب:یانی یگر ،ت نولوژی نظادت و منضییبط کر ن دا با دو

ا .ب

ای نول:برالی جایگزین

کر کی برآن بو نید تیا تعهیدات ،آدمیان یا و وییت ای تول:دکنندگان خو و
کادکنانشییان دا از مجریان منفعل ب شییرکای پویا تغ::ر ند (پ:شدفت ب زیسیییی
کادگران  ،2112لوبر .)2112
مدل این دوی ر جدید دا ِرپراج ت ادائ کر ک با بو ج اصلی از طرف بن:ا
لوی اشییراو

و آژانس سیوئدی م ادی توسیع ی ب:نالمللی از سال  2112آغاز ب

کاد کر  .این پروژه توسیط کسبوکاد برای مسوول:ت اجیماعی 1ما نگ شده بو ؛
شییب ای جهانی با ب:ش از  211شییرکت ک د  1442با د بری لوی اشیییروا

و

یگران با مأمودیت «ساخین ن:ایی عا الن و پایداد» تاس:س شده بو (بادتلی ،2114
مأمودیت ما بدون تادیخ) .این پروژه شرکت ای چندمل:یی دا با سازمان ای غ:ر ولیی
د کشییود یایی کی

د آن ا کادخان ای تول:دی ادند ،ب منظود ادائ ی خدمات

مراقبیی سیممت و افزایش آگا ی سیممت د م:ان کادگران زن پوشا

د ادتباط

قراد می د .این پروژه کادگران کادخان  ،سرپرسیان خطوط تول:د ،پرسیادان کل:ن:ک

1 Business for Social Responsibility
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می د تا ب

و پرسینل منابع انسانی دا آموز

میایان خو دباهی سممت جنسی و

بادودی شامل تنظ :خانوا ه و عفونت ای جنسی واگ:ر اد و مچن:ن دبادهی تغذی ،
بهداشت ،مراقبت ای پ:ش و پس از تولد ،ب:مادی ای عفونی ،ماالدیا ،آزاد و خشونت
آموز

ند .لوی اشیییروا

ب

مراه ند تول:دکنندهی خو د چ:ن ،ند ،مصییر و

پاکسیان از اجرای این برنام پشی:بانی کر ه است (ی:گر و گلدنبرگ20 ،د)2112
مانطود ک د ابی ادات مسوول:ت اجیماعی شرکیی معمول است ،یک سنادیوی
بر -بر پروژه دا دایت میکند .مطالع ی باز ی سییرمای گذادی برای پ:مان کادان
لوی اشییراو

د مصیر نشیان می د ک ب ازای ر یک الد سرمای گذادی شده،

چهاد الد د قالب کا ش غ:بت و نرخ ای حج معاممت بازگر انده است .مچن:ن
مدیران شییا د مزایای یگری مانند کا ش نرخ خطا ا و مزایای خو نامی د دقابت
با پ:مان ادان خادجی بو ند .کادکنان ن:ز ب نوب ی خو افزایش آگا ی سممت اشیند
و سیرپرسیان میوج تغ::رات دفیادیای مانند اسیفا هی ب:شیر از خدمات سممت محل
کاد شدند ( مان31 ،د.)2112
ِرپراج ت ن:ز مانند پروژهی شییاکیی ب زبان «توانمندسییازی زنان» سییخن
میگوید اما این کاد دا با توج ب سییممت انجام می د .جمع:ت دف این پروژه ،ب
گفی ی میول:ان آن ،زنان مهاجر دوسیایی با آموز

ک و انش محدو از موضوعات

سیممت سییند ک از بسییگان زن خو ک میتوانسیند منیقل کنندهی این اطمعات
باشییند ،جدا زندگی میکنند .توانمندسییازی د این بسیییر ب موضییوعی برای ادائ ی
اطمعات دبادهی چگونگی مواجه با مسیائل سیممت د یک بسییر شیهری ،تبدیل
میشیو  .ب نظر میدسید ک بخش خوب ماجرا ب تغ::ر سا ه ی دفیاد مانند اسیفا ه از
نوادبهداشییی د ح:ن پریو و د سییر

قراد ا ن آن از طریم کل:ن:ک شیرکت،

مربوط شییو  .ب این معنا ،این پروژه سییممت دا ب عنوان یک موضییوع کاممً فر ی
تعرید میکند اما برخمف پروژهی شیاکیی ،ایده ای فم :ن:سیییی دا ب سطحی کامم
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فر ی تقل:یل نمی د .دوی ر سییممت تنها دبرگ:رنده ی نقش اقیصییا ی محدو
آن ا دا ب عنوان ما د و شریک د دوابط ن:ز میب:ند .تغ::ر دفیاد

کادگران ن:ست بل

آن ا د دابط با سییممت بادودی ،تغذی و مراقبت از کو کان ،دوی دوابط آن ا د
خادج از کادخان مسثر است و تأث:ر گسیر هتری د جامع اد  .ب عموه ،دگ:ر شدن
با موضیوعاتی مانند خشونت خانوا گی و آزاد جنسی ک

مواده س:اسی است ،قددت

مر ساالدان دا ب چالش میکشد.
ِرپراج ت از نظر شیگر ایی ک برای تغ::ر دفیادی اسیفا ه میکند ن:ز تفاوت
اد ؛ مانند پروژه ی شییاکیی آموز
بو  ،ب گسییر

دو

می د و برخمف آن مبینی بر آموز

فر ی

آموزشی میا-ب  -میا 1میپر از ک ب:ن کادگران زن پ:وند

ایجا میکند .این پروژه توسییط دو شییناسییی اجیماعی مسییوول:ت واگذاد میکند و
فضییا ایی ایجا میکند تا دوابط قددت جنسیی:یی دا پروبلمات:زه کند تا بیواند عامل:ت
زنان برای تغ::ر دا افزایش د .ب عموه ،دو
د بر اد و ب

جمعی نول:برالی کر ن فم:ن:س ن:از ب

م:ن جهت بسط مهادت ای د بری د این دو شناسی گنجانده شده

اسیت .تخصیص آموخی شیده از ب:رون می آید ،اما م ان:زم میا-ب  -میا توسع ی از
پای:ن ب باال ،مبسیییگی ا و پ:وند با سییازمان ای جامع مدنی دا مم ن میکند .ب
گفی ی یک میا-آموز گر از تول:دکنندهی لوی اشیییروا

د اسییماع:ل :ی مص یرد

«این پروژه ما دا با انشییی آشیینا کر ک ب ما قددت ا  .اعیما ب نفس ما دا افزایش
ا و اعیما ب:شتری ب:ن ما و سایر کادگران ایجا کر » (سرمای گذادی دوی زنان
برای یک ن:ای بهیر  ،2111ی:گر 4د.)2111

1 peer-to-peer
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نولیبرالیکردن فمینیسم

حاال د مود شیی:وهای ک از طریم آن این پروژه دوابط قددت دا تغ::ر می د،
چ میتوان :بگوی:

مانند پروژهی شاکیی سیاود فر ی وجو اد د زنان و احیماالً

خانوا ه ایشیان سال تر سیند و این سیاود فر ی با ن:از ای کادخان ا برای اشین
کادگران قابلات ا و میعهد تطابم اد  .از این جهت ،فم:ن:سی نول:برالیشده چرخ ای
سرمای ادی جهانیشده دا دوغن میزند.

نتیجهگیری
پروژه ای شرکیی توانمندسازی زنان نمون ایی از نول:برالی کر ن فم:ن:س

سیند ک

خیادج از واقع:یت ای ما ی جهانیسییازی ،ب:نالمللی کر ن تول:د و دقابت بر سییر
بازاد ای نوظهود قابل د

ن:سییند .د این مح:ط ،شیرکت ا از نسخ ای از فم:ن:س

اسییفا ه می کنند تا نسبت ب دقبا د مبادزه برای سهمی از بازاد مزیت کسب کنند و
از آن جیا کی با انیقا ن:رو ای اجیماعی مبنا بر ب چالش کشیی:دن آن ا برای تإث:ر
عمومی اقداماتشان مواج سیند ،کسب مشروع:ت کنند .پروژه ای توانمندسازی زنان
از طریم مهادکر ن ظرف:ت کسبوکاد زنان ب شرکت ای چندمل:یی کمک میکنند،
با به:ن سییازی ن:روی کاد زنان ب تثب:ت زنج:ره ای تول:د آن ا یادی میدسییانند و ب
آن ا کمک میکنند تا ب عنوان شییهروندان خوبی ک د یک اقیصییا جهانیشییده
مشییادکت کر هاند ،خوشیینامی کسییب کنند .از این طریم ،نول:برالیکر ن فم:ن:س ی
مسیلزم پ:وسین ا داف جنبش ب پروژهی اقیصا ی بازاد ای د حال جهانیشدن است.
این پ:وسیت ،تاث:راتی بر فم:ن:س

اد زیرا ب لحا ایدئولوژی ی زبان میناسبی برای

برنام ای کسبوکاد اد  .این پروژه ا با مم:زی زبان فم:ن:سیی توانمندسازی زنان،
آن دا از عناصییر مبادزهی جمعی تهی میکنند و این پروژه ا دا د قالب توسییع ِی
کادآفرینی و ایجا آگا ی سیممت اصیمح میکنند .توانمندسیازی ب مسول ی ش ل
گ:ری خو ای مسییوول تبدیل میشییو و زنان از دون برای پ:شییرفت خو دایت
میشییوند .آن ا از دهگذاد بازادیابی پای:ن رم ،ب کادآفرینان و مصییرفکنندگانی
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تبدیل میشییوند ک د مخمصیی ی یک بازاد جهانی گرفیاد شییدهاند .آن ا د مود
مشیادکت زنج:رهی تول:د ،ب کادگرانی سییال و فعال د توسییع تبدیل میشییوند .د
نهایت ،نول:برالی کر ن فم:ن:سی ن:ازمند یک مو سیگاه ویژه از زنان حاک
جهانی اسیت و تمایل اد شب

د بازاد

ای میخصص دا ب جای جنبش بنشاند تا ا دافی ک

توانمندسازی زنان باید پوشش د دا بازتعرید کند.
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