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Met alles wat er tegenwoordig in de wereld gebeurt, je hebt misschien onze recente Bangladesh-

video gemist die blootlegt hoe 35.000 Bengalezen elk jaar op het werk sterven en 8 miljoen 

gewond raken.  

Daarom werd de regering van Bangladesh onlangs voor de Internationale Arbeidsorganisatie 

geroepen om verslag uit te brengen over de voortgang van hun inzet om de 

arbeidsomstandigheden van 67 miljoen Bengalezen te verbeteren. Maar ondanks hun beloftes uit 

het verleden, is het allemaal gepraat en geen actie geweest ... 

 

Arbeiders willen #ABetterBangladesh, maar het is duidelijk dat de regering van Bangladesh niet 

genoeg heeft gedaan. 

 

Klik hier om de video te bekijken en meld je aan om werknemers te ondersteunen die oproepen 

tot #ABetterBangladesh. 

 

 
 

Hoewel de arbeidsomstandigheden over de hele wereld variëren, valt Bangladesh op door zijn falen 

om werknemers te beschermen tegen schade. Bangladesh heeft de afgelopen acht jaar een 5 - geen 

garantie voor rechten - gekregen. En het is een van de tien slechtste landen ter wereld voor 

werkende mensen in 2021, volgens de ITUC Global Rights Index. 

Wat kun je doen? Klik hier om onze video te bekijken die het gebrek aan actie van de overheid 

blootlegt en werknemers helpt die een #ABetterBangladesh willen. 

Sharan Burrow 

Algemeen secretaris van het IVV 

 

 

P.S. Helaas heeft een recente brand in een schoenenfabriek geleid tot de dood van meer 

Bengaalse arbeiders. Het hoeft niet zo te zijn. Klik hier en doe mee aan de oproep voor 

#ABetterBangladesh. 

https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/UxnCzgT7ih5AJkS8ZIGwbtTtX1UI4CBoSugphxni7CUx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/UxnCzgT7ih5AJkS8ZIGwbtTtX1UI4CBoSugphxni7CUx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/Hdj90KbkgBoMzlHpUVK6Q7KevEi25uVYPYggVkH4sLUx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/Hdj90KbkgBoMzlHpUVK6Q7KevEi25uVYPYggVkH4sLUx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/ExSTXQbwbW1q2EYATF8LvOJx5Axbfbavw3vryjGBFkMx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/sWwhxQW6wJsRLbBxIIf4GldBZWj7vEmwDFxGZ3Pm3yAx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/sWwhxQW6wJsRLbBxIIf4GldBZWj7vEmwDFxGZ3Pm3yAx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/XytNl6Xd2fgbPnsVO6dKqBmZokOpOIjdDbCg4zN6FiYx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/XytNl6Xd2fgbPnsVO6dKqBmZokOpOIjdDbCg4zN6FiYx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/XytNl6Xd2fgbPnsVO6dKqBmZokOpOIjdDbCg4zN6FiYx/4se3EjoUsBi4COVEejqwnheS25x36p5d3Ix4Z1IL0dYx


 

Europees Burgerinitiatief ‘Stop Handel met 

Nederzettingen’ 

Met een Europees Burgerinitiatief dringt een coalitie van 150 organisaties aan op een 

Europees verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden, waar ook ter 

wereld, nu en in de toekomst. Om het initiatief te doen slagen is uw steun nodig. Teken de 

petitie! 

 

Onder het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) geldt de 

bouw van zogenoemde ‘nederzettingen’ door een bezettende mogendheid als een 

oorlogsmisdaad. De Europese Unie (EU) beschouwt dergelijke nederzettingen in bezette 

gebieden als illegaal en een obstakel voor internationale vrede en stabiliteit. 

Niettemin staan de EU en haar 27 lidstaten, waaronder Nederland, handel met nederzettingen 

toe. Daarmee negeren zij hun verplichting onder internationaal recht om schendingen van dat 

recht – zoals de stichting van nederzettingen – niet te erkennen en niet te steunen. Door de 

handel met nederzettingen toe te staan dragen de EU en de lidstaten juist bij aan hun 

levensvatbaarheid en erkennen zij feitelijk hun (illegale) bestaan. 

Met een Europees Burgerinitiatief (EBI) streeft een coalitie van 150 organisaties, verenigd in 

de coalitie ‘Stop Trade with Settlements’ (Stop Handel met Nederzettingen), naar een 

Europees verbod op handel met alle illegale nederzettingen in bezette gebieden, nu en in de 

toekomst. Naast vooraanstaande internationale organisaties als Human Rights Watch, Avaaz 

en de International Federation for Human Rights maken de Nederlandse organisaties 

Humanitas en The Rights Forum deel van uit de coalitie. 

Een EBI is een officieel democratisch instrument van de Europese Unie, waarmee EU-burgers 

invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Met dit EBI vragen wij de Europese Commissie een 

wetsvoorstel op te stellen waarmee voorgoed een eind wordt gemaakt aan de illegale handel. 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001489/2017-09-23
https://stopsettlements.org/coalition/


Slagen wij erin in een jaar tijd – dat wil zeggen vóór 20 februari 2023 – ten minste een 

miljoen EU-burgers achter ons initiatief te krijgen, dan is de Commissie wettelijk verplicht 

daarop in te gaan. 

Een miljoen handtekeningen klinkt als een forse barrière, maar met inzet van alle krachten die 

streven naar een rechtvaardiger wereld slechten we die. Laat uw stem tellen en teken de 

petitie onderaan deze pagina! 

Waar teken ik voor?  

Met uw ondertekening steunt u het Europees Burgerinitiatief ‘Stop Handel met 

Nederzettingen’, georganiseerd door de gelijknamige coalitie van 150 Europese organisaties. 

Het initiatief is een belangrijke stap op weg naar een Europees verbod op handel met illegale 

nederzettingen in bezette gebieden, waar ook ter wereld, nu en in de toekomst. 

De tekst hieronder is de officiële petitietekst van het Burgerinitiatief, gegoten in de formele 

termen waaronder de Europese Commissie bevoegd en in staat is een wettelijk verbod te 

formuleren. Uitvoerige informatie over het initiatief vindt u op onze pagina Veelgestelde 

vragen en op de website van de coalitie. 

“Zorgen voor conformiteit tussen het gemeenschappelijk handelsbeleid en de 

EU-verdragen en naleving van het internationaal recht 

Wij willen handelstransacties met entiteiten van de bezetter die gevestigd zijn of activiteiten 

ontplooien in bezette gebieden reguleren door te beletten dat producten vanuit die gebieden op 

de EU-markt komen. De Commissie moet, als hoedster van de Verdragen, toezien op de 

samenhang in het beleid van de Unie en op de naleving van de grondrechten en het 

internationaal recht op alle gebieden van het EU-recht, met inbegrip van het 

gemeenschappelijk handelsbeleid. De Commissie moet op het gemeenschappelijk 

handelsbeleid gebaseerde rechtshandelingen voorstellen om te voorkomen dat rechtspersonen 

uit de EU producten invoeren die afkomstig zijn uit illegale nederzettingen in bezette 

gebieden, of producten uitvoeren naar dergelijke gebieden, om de integriteit van de interne 

markt te behouden en niet mee te werken aan of bij te dragen tot de instandhouding van 

onwettige situaties. Het initiatief verzoekt de Commissie derhalve een voorstel voor een 

rechtshandeling in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek in te dienen die 

algemeen van aard is en niet op een specifiek land of gebied is gericht.” 

 

De gevraagde gegevens zijn verplicht op grond van Verordening (EU) 2019/788 over het 

Europees burgerinitiatief. 

 

Ondersteun de petitie op: https://rightsforum.org/tag/europees-burgerinitiatief/ 

 
 

 

https://stopsettlements.org/coalition/
https://rightsforum.org/veelgestelde-vragen-europees-burgerinitiatief-stop-handel-met-nederzettingen/
https://rightsforum.org/veelgestelde-vragen-europees-burgerinitiatief-stop-handel-met-nederzettingen/
https://stopsettlements.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788
https://rightsforum.org/tag/europees-burgerinitiatief/

