Amsterdam 28 maart 2019

Eerder deze week ontving u een brief van Clean Clothes Campaign (CCC) in verband met de
naderende datum (7 april) waarop het Hooggerechtshof in Bangladesh naar verwachting zich
zal uitspreken over het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Bangladesh
Veiligheidsakkoord). De situatie waarin het Bangladesh Akkoord zich bevindt, is nog steeds
precair. In de context van de huidige repressie tegen werknemers in de kledingsector en
vakbonden in Bangladesh, is het essentieel dat kledingbedrijven publiekelijk steun betuigen
aan het Akkoord. Hoewel het Akkoord van uiteenlopende stakeholders reeds publieke
steunbetuigingen heeft ontvangen, hebben heel veel ondertekenaars van het Akkoord dit nog
niet gedaan. Het Akkoord is een succesvol instrument gebleken in het verbeteren van de
veiligheid in kledingfabrieken en in het ondersteunen van bedrijven om hun due diligence te
vergroten in lijn met de VN Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten. Het is dan ook van
groot belang dat het Akkoord haar succesvolle werk – zonder restricties – kan voortzetten in
Bangladesh.
Schone Kleren Campagne (SKC), Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO),
Arisa, FNV en CNV delen de zorgen die uiteen gezet zijn in de eerdergenoemde brief van CCC
en we herhalen middels deze brief de oproep om nu publiek stelling te nemen en steun uit te
spreken voor de voortzetting van het Bangladesh Akkoord zonder restricties.
Op dit moment is er geen geloofwaardig en bewezen alternatief voor het Bangladesh Akkoord.
Er is nog geen overeenstemming over een transitieplan dat voorziet in een verantwoorde
overdracht van de door het Akkoord uitgevoerde veiligheidsinspecties en -trainingen en
klachtenmechanisme voor arbeiders. In afwezigheid van een dergelijk plan is de continuïteit
van het Akkoord van levensbelang voor de kledingindustrie en arbeiders in het bijzonder. Het
lijkt erop dat de Bengaalse overheid en de BGMEA aansturen op een vaste datum waarop het
Akkoord het land moet verlaten zonder rekening te houden met de capaciteit van de
inspectiedienst van de overheid om het werk van het Akkoord in zijn volledigheid over te
nemen. Wij willen dat transitie plaatsvindt op basis van bewezen voldoende
inspectiecapaciteit en effectieve handhaving.
Een vroegtijdig sluiten van het Akkoord kantoor in Bangladesh betekent dat het Akkoord
vanuit Amsterdam zal opereren. Dat betekent dat er minder capaciteit is om fabrieken te
monitoren en te verifiëren of alle benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Dit zal erin
resulteren dat er versneld fabrieken die niet aan de veiligheidsvereisten voldoen op een
‘zwarte lijst’ komen te staan en dat Akkoord-ondertekenaars de zakelijke relaties met deze
fabrieken zullen moeten verbreken. Dit zou de sector schaden, mogelijk werkgelegenheid
kosten en de fabrieken worden onveiliger. Het is in het belang van kledingarbeiders om dit te
voorkomen.

Daarom roepen we Akkoord-bedrijven op om een publiekelijke steunbetuiging te maken voor
een voortzetting van het Akkoord in Bangladesh zonder restricties. Graag ontvangen we uw
steunbetuiging voor 2 april. In de CCC brief staan de elementen genoemd waaruit een
dergelijk publiek statement zou voldoen.
We verwachten dat Akkoord-bedrijven met ons in actie komen wanneer het Akkoord-kantoor
in Bangladesh toch vroegtijdig gesloten wordt.
Graag horen we voor 2 april van u,
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