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İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ (IPUD), PAMUK ÜRETİMİNDE
ADİL ÇALIŞMA KOŞULLARI KONUSUNDA 580 ÇİFTÇİ VE İŞÇİNİN
EĞİTİMİNİ SAĞLADI
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), 2016 pamuk sezonu boyunca, 7 ilde
yaptığı çalışmalarla Better Cotton lisanslı pamuk üretimi yapan çiftçi ve işçilerin
dahil olduğu 580 kişinin adil çalışma koşulları konusunda eğitimini sağladı.
2013 yılında kurulan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, 2014 yılında Better Cotton Initiative (BCI) ile
imzaladığı Stratejik Ortaklık anlaşması çerçevesinde Türkiye’de Better Cotton lisanslı sürdürülebilir
pamuk üretimini gerçekleştirmektedir. Pamuk üretiminin çevre ve insana verdiği zararı en aza
indirgemeyi hedefleyen Better Cotton Standardı, pamuk üreten 21 ülkede uygulanmaktadır. Sadece
2016 pamuk sezonunda 7 ilde bulunan toplam 28 yerel ortağın koordine ettiği 342 çiftçi ile, 15.690
hektar alanda faaliyet gösteren IPUD, çiftçi ve işçilerin sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda
kapasitelerini arttırma hedefiyle kurduğu ortaklıklarla toprak yönetiminden, zirai ilaç kullanımına pek
çok zirai konuda çiftçi ve işçilerin eğitimini sağlamakta ve zirai faaliyetlerini kayıt altına almaktadır. IPUD
2016 yılında FLA (Fair Labor Association) ile bir kurduğu ortaklık sonucu pamukta adil çalışma
koşullarını kapsayan ve ‘İnsana Yakışır İş’ kriterlerini içeren eğitim içerikleri hazırlamış ve Better Cotton
Lisansı alma hedefiyle üretim yapan çiftçilere ve onların işçilerine bu eğitimleri vermiştir.
İki aşamalı planlanan bu eğitimlerin ilk aşamasında yereldeki ortakların bu projeden sorumlu
personelleri Eğitici Eğitimi ile uluslararası, ulusal ve yerel hukuksal kavramlar ve uygulamalar hakkında
bilgilendirilmiş; ikinci aşamada ise eğitici eğitimini tamamlayan kişiler IPUD ve FLA’nın desteği ile
arazilerde çiftçi ve işçi eğitimlerini gerçekleştirmişlerdir. Adana, Aydın, Diyarbakır, Hatay, İzmir,
Kahramanmaraş, Şanlıurfa illerinde işçilerin faaliyet gösterdiği zamanlar dikkate alınarak organize
edilen saha eğitimleri özellikle çapalama, sulama, hasat dönemlerinde gerçekleştirilmiştir. Çocuk
İşçiliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstihdam Koşulları, Ayırımcılık ve Zorla Çalıştırma, Temel Muamele ve
Disiplin Kuralları, Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı gibi konuları içeren ve adil çalışma
koşullarını anlatmayı hedefleyen, İnsana Yakışır İş eğitimleri sonucu 580 kişi eğitilmiştir.
IPUD’un yaptığı çalışmalarla ve kurduğu ortaklıklarla tekstil sektörünün vazgeçilmez hammaddesi olan
pamuğun Türkiye’de daha sürdürülebilir koşullarda üretimini sağlama konusunda önemli katkılar
verdiğini belirten IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, ‘’Adil çalışma koşullarını da kapsayan
sürdürülebilir pamuk üretiminin Türkiye’de de gerçekleşmesi ile tekstil sektörünün bu konuda dışa
bağımlılığı azalacaktır’’ dedi.
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