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IVV: Brand in fabriek Hashem Foods:
regering Bangladesh moet onderzoek instellen

Het Internationaal vakverbond (IVV) steunt de oproep tot een onafhankelijk openbaar
onderzoek naar de verwoestende brand in de Hashem Foods-fabriek in Rupganj, Bangladesh.
Bij de brand kwamen een onbekend aantal mensen om het leven. De politie en brandweer
hebben bevestigd dat de fabrieksuitgangen op slot waren en dat er kinderen aan het werk
waren.
Sharan Burrow, algemeen secretaris van het IVV, zei: “In de eerste plaats zijn onze
gedachten bij iedereen die door deze tragedie is getroffen, en we zijn geschokt door het
verlies van mensenlevens en de berichten dat mensen niet konden ontsnappen omdat
deuren en poorten op slot waren. Gewonde werknemers moeten medische behandeling
krijgen en zij moeten, samen met hun families, onverwijld volledig worden vergoed. “Het is
afschuwelijk dat er kinderen aan het werk waren en vanwege de verborgen aard van
kinderarbeid zullen we misschien nooit het aantal kinderen dat is omgekomen bij de brand
of hun naam weten. (hieronder meer)

Leger Swaziland neemt leiding staat over na protesten,
velen gedood,
meldt Human Rights Watch, 6 juli 2021

Volgens een functionaris van Human Rights Watch heeft het leger in Swaziland (eSwatini) de
volledige leiding overgenomen nadat massale protesten tegen de democratie veel mensen het
leven lieten. Dewa Mavhinga, directeur voor Zuidelijk Afrika, voegde toe dat de organisatie
berichten had ontvangen dat het leger op 'killing spree' was. Hij zei dat de politie in Swaziland
had gemeld dat het leger had geweigerd om gezamenlijke operaties uit te voeren, zodat de
militaire inzet niet onder civiel gezag of toezicht stond. Mavhinga meldde: 'Een politiebron
meldt: het leger heeft nu echt de volledige leiding .. zelfs de politie weet niet wat het leger nu
doet. (hieronder meer)
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“Het IVV staat naast ons gelieerde bedrijf, de IVV Bangladesh Council, en de IUF in hun strijd
voor gerechtigheid voor de slachtoffers van deze ramp.”
Duidelijke eisen
Het IVV ondersteunt de Sajeeb Group Workers’ Justice Committee, gevormd door de
families van de slachtoffers, om schadevergoeding te eisen en soortgelijke tragedies te
voorkomen. Bovendien steunt het IVV de IUF en de IVV Bangladesh Council in hun oproep
tot een onafhankelijk openbaar onderzoek dat betrekking heeft op:
de criminele nalatigheid van de fabriekseigenaar die de dodelijke arbeidsomstandigheden
heeft gecreëerd;
hoe het bedrijf gezondheids-, veiligheids- en brandvoorschriften kon negeren;
waarom geen enkele fabrieksinspectie de dodelijke werkomgeving had geïdentificeerd;
en het voorkomen van kinderarbeid in de fabriek, in strijd met ILO-conventie 138 en de
fundamentele beginselen van rechten op het werk.
“We steunen de oproep tot dringende inspecties van alle voedselfabrieken in Bangladesh
om te controleren of ze veilig zijn en geen kinderen misbruiken door middel van
kinderarbeid. “Het onafhankelijk openbaar onderzoek en de resultaten ervan moeten een
versnelde uitvoering omvatten van de routekaart voor arbeidshervorming naar aanleiding
van de artikel 26-klacht over Bangladesh bij de ILO. Deze brand herinnert er nog eens aan
dat de ILO gezondheid en veiligheid op het werk moet erkennen als een fundamenteel recht
op het werk.

“Het is duidelijk dat om de gezondheid en veiligheid op het werk en de uitbanning van
kinderarbeid te garanderen, alle arbeiders in voedselfabrieken gegarandeerd toegang
moeten hebben tot hun recht op vrijheid van vereniging. “Alleen onafhankelijke,
democratische vakbonden van werkende mensen kunnen het recht op een veilige werkplek
waar geen gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid afdwingen. Vakbonden maken het werk
veiliger”, aldus Sharan Burrow.
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‘Ze bellen alleen de politie om lichamen van doodgeschoten mensen op te halen.’ The Times
of Swaziland berichtte op zondag (4 juli 2021) 'Het leger verklaart dat we het bestuur hebben
overgenomen' en voegde eraan toe dat degenen die de instructies niet opvolgden 'met een
volledig geweld van troepen zullen worden geconfronteerd'. The Times meldde dat de eerste
melding over het leger dat op straat werd ingezet de vorige dinsdag was, nadat demonstranten
gewelddadig werden. Naast moorden zijn er berichten over wijdverbreide plunderingen. Een
groep van de Southern African Development Community (SADC) was in Swaziland voor een
onderzoeksbezoek, maar heeft nog geen publieke verklaring afgelegd.
In heel Swaziland vinden al weken protesten plaats. Mensen marcheerden naar de kantoren
van de lokale overheid en leverden petities in waarin om democratische hervormingen werd
gevraagd. Koning Mswati III regeert Swaziland als een absolute monarch. Hij kiest de
minister-president en de ministers. Politieke partijen mogen niet meedoen aan verkiezingen en
groepen die pleiten voor democratie zijn verboden op grond van de Wet op de bestrijding van
terrorisme.

