de afgelopen jaren verloren gaan en de situatie weer wordt zoals het was voordat Rana Plaza
instortte.
De 'restraining order' druist in tegen de overeenkomst waarbij alle partijen, inclusief
werkgeversorgansiatie BGMEA en de Bengaalse overheid, afspraken dat de beoordeling of de
Bengaalse overheid en de Remediation Coordination Cell (RCC) gereed zijn om het werk van het
Akkoord in zijn geheel over te kunnen nemen zou worden genomen door het daartoe aangestelde
Transition Monitoring Committee (TMC). Het TMC bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven
en vakbonden die het Akkoord ondertekend hebben, werkgeversorganisatie BGMEA en de
Internationale Arbeidsorgansiaties ILO en wordt voorgezeten door de Bengaalse overheid.
Het TMC heeft nooit vastgesteld dat de RCC klaar is om de functies van het Akkoord over te
nemen. Integendeel, verschillende stakeholders, inclusief bij het Akkoord aangesloten merken en de
ILO, zijn het erover eens dat de overheid van Bangladesh en de RCC noch de capaciteit, noch de
kennis hebben om de functies van het Akkoord over te nemen.
De overheid van Bangladesh kan een uitzetting van het Akkoord uit Bangladesh nog afwenden door
een verzoekschrift in te dienen bij het Hooggerechtshof om de 'restraining order' ongedaan te
maken. Onmiddellijke actie van de bedrijven die het Akkoord ondertekend hebben is de enige
manier om de overheid hiervan te overtuigen.
Het bijgevoegde statement benadrukt dat als het Akkoord niet meer in Bangladesh kan opereren, de
veiligheid in fabrieken niet meer onder toezicht van het Akkoord kan worden gemonitord en
bedrijven hun verantwoordelijkheid dienen te nemen in lijn met de VN Richtlijnen voor Bedrijven
en Mensenrechten.
We roepen daarom Akkoord-bedrijven op hun orders op te schorten totdat de garantie gegeven
wordt dat het Akkoord de kledingfabrieken in Bangladesh effectief kan blijven controleren. Omdat
het uiteraard beter is dit te voorkomen vragen wij Akkoord-bedrijven om elk nieuw contract en elke
nieuwe bestelling bij toeleveranciers in Bangladesh te laten afhangen van de aanwezigheid van het
Akkoord-inspectieprogramma in Bangladesh en om hun toeleveranciers te informeren over de
consequenties als de ‘restraining order’ van kracht blijft en het Akkoord dus niet langer
werkzaamheden in Bangladesh mag uitvoeren.
Tevens vragen we Akkoord-bedrijven zich publiekelijk uit te spreken over het belang van het
Akkoord-werk in Bangladesh en zich direct te richten tot de BGMEA en de Bengaalse overheid.

Middels deze brief willen we u informeren dat er momenteel een campagne wordt voorbereid om
ervoor te zorgen dat het Akkoord kan blijven functioneren in Bangladesh. Deze campagne zal na 30
november worden voortgezet als het Akkoord daadwerkelijk uit Bangladesh wordt verbannen.
We verwachten van Akkoord-bedrijven dat zij – met ons – in actie komen en steun betuigen aan het
2018 Akkoord. We horen heel graag welke stappen u gaat nemen.
Met vriendelijke groet,

Pauline Overeem – SOMO
Sandra Claassen - Landelijke India Werkgroep
Jacob Plat – FNV
Hanneke Smits – CNV
Christa de Bruin - Schone Kleren Campagne
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