Fagforeningerne kender problemerne
Et af verdens største tøjfirmaer, H&M, erkender, at der er en viden de kun kan få ved
samarbejde med fagforeningerne:

Aldrig mere en Rana Plaza

“H&Ms kontrolindsats afslørede ikke de voldelige forhold. Det var først, da en lokal
fagforening tog kontakt til H&M, at det gik op for den svenske modekoncern, at noget
var galt hos leverandøren.” (Berlingske Business d. 27. marts 2014).
Arbejderne, der laver vores tøj, skal høres og selv være med, hvis problemerne i tøjin
dustrien skal løses. De har mest på spil og kender forholdene på deres egen krop.
Desværre tør de som regel ikke fortælle hvad de ved, når en ekstern kontrollant eller
“auditor”, kommer forbi. De har brug for en tillidsrepræsentant der kan videregive
kritik uden at risikere straks at blive fyret for det.
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- Lederne på Welltex slår og truer de ansatte, siger Lipi, der arbejdede på fabrikken som
leverede til H&M.

Man kan ikke bare løbe fra regningen
Den danske tøjvirksomhed, PWT Group, fik syet tøj i den sammenstyrtede
bygning. De har afvist at betale til en international fond, som er oprettet af flere
firmaer i samarbejde med fagbevægelsen for at hjælpe ofrene. Men virksom
hederne kan ikke bare løbe fra regningen når det går helt galt som her. PWT må
til lommerne.

Denne folder er udgivet af 3F. Se mere om Bangladesh: http://www.fagbladet3f.dk/temaer/bangladesh

Modebranchen ramte bunden d. 24. april 2013 med Rana Plaza katastro
fen. Nu kunne det kun gå opad skulle man tro. Men forholdene i Bang
ladesh’ tøjindustri er stadig langt fra i orden.
Den danske tøjbranche har lagt en stor del af sine tøjindkøb i lande, hvor
arbejdernes rettigheder ikke respekteres. Lønnen er for lav, arbejdstiden
for lang og forholdene uværdige og livsfarlige. Modefirmaerne må forplig
te sig til at tjekke at deres leverandører respekterer rettighederne.

En helt unødvendig katastrofe

Hvad har vi lært?
Har tøjfirmaerne lært lektien og sikret sig mod gentagelser? Er arbejdernes liv og
rettigheder i Bangladesh bedre beskyttet?
Regeringen i Bangladesh blev efter katastrofen presset til at forbedre lovgivnin
gen bl.a. af USA og EU. Det blev en smule lettere at oprette en fagforening. 83 nye
fabriksfagforeninger blev faktisk registreret sidste år. Men arbejderne løber stadig en
stor risiko for at blive fyret, sortlistet eller opsøgt af arbejdsgivernes tæskehold, som
Hasinas og Lipis historier viser.
Godt 4.000 fabrikker er stadig uorganiserede.

Hasina Akter arbejdede i tøjindustrien og blev organisator
for forbundet BFWS. I februar 2014 blev hun overfaldet af
et tæskehold med køller og knive. Det kostede hende 10
dage på hospitalet. De ville skræmme hende fra at oplyse
og organisere arbejderne. De truede med at slå hende ihjel,
men hun giver ikke op så let.

Tøjindustriens værste katastrofe nogensinde
Rana Plaza bygningens kollaps 24. april 2013, kostede mere end 1100 menneskeliv
og lemlæstede mange flere. Der har aldrig været større katastrofe i tøjindustriens
200-årige historie.
Katastrofen var helt unødvendig. Den kunne have været undgået, hvis erfaringer og
viden fra lande som Danmark var blevet flyttet med, da tøjindustrien holdt flyttedag.

Rettigheder kan redde liv

Et år efter Rana Plaza
- hvordan vender vi ræset mod bunden?
Torsdag d. 24. april 2014 kl 17.00
Sted: LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S.
Jessmin Begum - En af de første der nåede frem og hjalp ofrene i mur
brokkerne
Flemming Hansen - der har boet 2½ år i Dhaka Bangladesh og

Arbejderne var blevet evakueret dagen før. De var rædselsslagne ved at gå ind i den
ulovligt opførte 8 etagers bygning med tydelige revner i betonpillerne.

Peter Rasmussen og Søren Zeuth - journalist og fotograf, som Fagbladet
udsendte for at lave reportage om tøjindustrien i Bangladesh

Havde de kendt deres rettigheder og haft et sammenhold, var de ikke gået ind. Det
er en menneskeret at fjerne sig fra overhængende fare. Det kunne have reddet deres
liv, men de kendte ikke deres rettigheder eller havde ikke styrken til at bruge dem.
Arbejdsgiverne tillod ikke at de organiserede sig i en fagforening.

Søren Zeuth viser sin fotoudstilling om Rana Plaza
Mads Bugge Madsen - leder af Ulandssekretariatet
Arr: 3F, 3F Fagbladet, Ulandssekretariatet, Clean Clothes Campaign Danmark, Globale Seniorer.

