Werkgroep Internationale Solidariteit
(WIS) ABVAKABO FNV afd. Groningen
Nieuwsflits 25 maart 2014
Rana Plaza in Bangla Desh 1 jaar later

Over 6 weken, op 24 april, is het een jaar geleden dat het kledingfabrieksgebouw Rana
Plaza in Bangladesh instortte en meer dan 1100 mensen omkwamen. Kledingmerken die
hun kleding lieten maken in Rana Plaza, beloofden de slachtoffers en nabestaanden
financieel te compenseren. Er zijn er echter nog velen die niet betaald hebben. Een
online campagne is nu gestart om daar verandering in te brengen. Doe mee! Steun de
campagne, roep de kledingmerken op om te betalen. Klik hier >> (de link is in het
Engels; meer informatie, annex samenvatting in het Nederlands hieronder)
Mekorot – internationale actieweek
Zie de film: http://www.youtube.com/watch?v=xunD5IgGFyc#t=35
Swaziland schendt persvrijheid nog meer.
Bheki Makhudu, redacteur van “the Nation” en advocaat mensenrechtenzaken Thulani
Maseko zijn al meer dan een week in voorarrest op beschuldiging van “minachting van de
rechtbank”. Opperrechter Michael Ramodibedi behandelde hun zaak achter gesloten deuren.
Hun advocaat Mandia Mkhwanazi noemde de gang van zaken onwettig. De beschuldiging
gata terug op artikelen die in “the Nation”, het enige tijdschrift in Swaziland met politiek
commentaar, gescreven zijn waarin kritiek werd geleverd omstandigheden die speelden bij het
proces van Bhantshana Gwebu, hoofdinspecteur van het overheidswagenpark. Gwebu had
maatregelen genomen tegen een chauffeur die met een auto van de regering een privérit van
rechter Ester Ota had gereden (corruptie). Gwebu had op beschuldiging van “minachting van
de rechtbank” negen dagen vastgezeten voor hij tegen een borgtocht van U$ 1.500,- was
vrijgekomen. Amnesty International en “Verslaggevers zonder grenzen” hebben de arrestatie
veroordeeld.
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Online campagne
De internationale vakbonden IndustriALL, UNI Global Union en de Clean Clothes Campaign
hebben een online campagne gelanceerd in samenwerking met LabourStart om de druk op die
kledingmerken te verhogen. Steun de campagne, roep de kledingmerken op om te betalen.
Klik hier >>

Akkoord
Het instorten van Rana Plaza was een van de ergste industriële ongelukken in de geschiedenis.
In het afgelopen jaar is een historisch akkoord gesloten tussen wereldwijde en lokale
vakbonden in Bangladesh, werkgevers, grote kledingmerken, de Internationale
Arbeidsorganisatie ILO en de Bengalese overheid. In dat akkoord is onder meer opgenomen
dat de werkgevers en kledingmerken families van de doden en gewonden zou compenseren.
Het gaat om in totaal 40 miljoen Amerikaanse dollars die in het zogenoemde Donor Trust
Fund gestort moeten worden.

Nog niet betaald
Maar er zijn nog vele grote kledingmerken die niets betaald hebben. Daaronder Adler
Modemrkte, Auchan, Ascena Retail, Benetton, C&A, Carrefour, Cato Fashions, Children's
Place, Grabalok, Gueldenpfennig, Kids for Fashion, KiK, LPP, Manifattura Corona, Matalan,
NKD, Premier Clothing, Primark, PWT, Walmart en Yes Zee.

Levenslang littekens
‘De overlevenden en families van de slachtoffers hebben al genoeg geleden en zouden deze
vreselijke dag niet nog eens moeten herbeleven zonder enige zekerheid dat hun financiële
verlies is gedekt’, aldus de Clean Clothes Campaign in een verklaring. ‘Gewonden leden aan
vreselijke verwondingen, nabestaanden verloren hun mannen en vrouwen, kinderen en ouders,
broers en zussen; zij dragen levenslang fysieke en emotionele littekens. Dit kan nooit
gecompenseerd worden, maar zij kunnen en moeten wel binnen een jaar gecompenseerd
worden voor hun verlies aan inkomen en medische kosten.’
Lees meer over de ramp met Rana Plaza

