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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων 
πυρκαγιών σε υφαντουργεία του Μπαγκλαντές
(2012/2908(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη,

– έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα, που ενεκρίθη την 16η Δεκεμβρίου 1966 από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών και τέθηκε σε ισχύ την 3 Ιανουαρίου 1976 (κυρώθηκε από το 
Μπανγκλαντές την 5η Οκτωβρίου 1998),

– έχοντας υπόψη τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), και 
συγκεκριμένα τη σύμβαση αριθ. 138 σχετικά με το κατώτερο όριο ηλικίας για την 
απασχόληση, τη σύμβαση αριθ. 182 σχετικά με την απαγόρευση και την άμεση δράση για 
την εξάλειψη της χειρότερης μορφής παιδικής εργασίας, τη σύμβαση αριθ. 184 σχετικά με 
την ασφάλεια και την υγεία στην γεωργία, τη σύμβαση αριθ. 87 σχετικά με τη 
συνδικαλιστική ελευθερία και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος, τη 
σύμβαση αριθ. 98 σχετικά με το δικαίωμα της οργάνωσης και της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, τη σύμβαση αριθ. 141 σχετικά με τις οργανώσεις των εργαζόμενων στη 
γεωργία και τη σύμβαση αριθ. 155 σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων, καθώς και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα 
του παιδιού, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. επισημαίνοντας ότι το Μπανγκλαντές κατέστη ο δεύτερος εξαγωγέας ενδυμάτων στον 
κόσμο, με κύκλο εργασιών 19 δις. δολαρίων το 2011· επισημαίνοντας επίσης ότι είναι ο 
τρίτος προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υφαντά ένδυσης, μετά την Κίνα και το 
Βιετνάμ· επισημαίνοντας ότι ο τομέας αυτός αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ και το 80% 
των εξαγωγών της χώρας· 

B. υπενθυμίζοντας, ότι σύμφωνα με την οργάνωση Transparency International, το 
Μπανγκλαντές είναι μια από τις πλέον διεφθαρμένες χώρες του κόσμου (το 2010, κατείχε 
την 134η θέση επί 178 χωρών)·

Γ. υπογραμμίζοντας ότι το 40 % των κατοίκων του Μπανγκλαντές διαβιούν κάτω από το 
όριο της φτώχειας (κάτω των 1,25 δολ. ημερησίως), κατατάσσοντας τη χώρα στην 146η 
θέση επί 182 χωρών, βάσει του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (IDH)· επισημαίνοντας ότι 
η ακραία αυτή κατάσταση προκάλεσε πολλά κινήματα, μεταξύ των οποίων και εξεγέρσεις 
λόγω της πείνας το 2008·

Δ. επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στον τομέα της υφαντουργίας 
(40% περίπου των απασχολούμενων στη βιομηχανία, ανέρχονται σε 3 εκατ. άτομα, εκ 
των οποίων τα τρίτα τέταρτα είναι γυναίκες) έχουν επανειλημμένα εξεγερθεί 
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καταγγέλλοντας τις κακές συνθήκες εργασίας και την τεράστια απόσταση μεταξύ των 
μισθών τους και των κερδών του ομίλου των επιχειρηματιών της Ένωσης κατασκευαστών 
και εξαγωγέων ενδυμάτων του Μπαγκλαντές (BGMEA)· 

E. υπογραμμίζοντας ότι οι εξεγέρσεις αυτές έχουν συστηματικά κατασταλεί από τις ένοπλες 
δυνάμεις με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες· 

ΣΤ.υπενθυμίζοντας ότι η χώρα έχει κυρώσει ήδη από το 1967 την σύμβαση του 1948 σχετικά 
με τη συνδικαλιστική ελευθερία και την προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος · 
επισημαίνοντας εντούτοις ότι σπανιότατες είναι οι οργανώσεις προστασίας των 
εργαζομένων διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση και ότι οι πολλές εξ’ αυτών γίνονται 
αντικείμενο διαρκούς παρενόχλησης από πλευράς των αρχών· 

Ζ. επισημαίνοντας ότι το Σάββατο, 24 Νοεμβρίου, άνω των 1.000 υπαλλήλων του 
εργοστασίου  Tazreen Fashions, στην περιφέρεια της Ντάκα -εργοστάσιο το οποίο 
εξυπηρετεί εταρείες της Δύσης, όπως τον ολλανδικό όμιλο C&A, τον γαλλικό Carrefour, 
τον σουηδικό ΙΚΕΑ, ή ακόμη και τον όμιλο Walmart από τις ΗΠΑ- παγιδεύτηκαν από τις 
φλόγες σε πυρκαγιά της επιχείρησης στην οποία απασχολούνταν· υπογραμμίζοντας ότι 
110 εξ’ αυτών βρήκαν τον θάνατο και ότι 100 περίπου άτομα τραυματίστηκαν· 

Η. υπενθυμίζοντας ότι και νέα πυρκαγιά εξεδηλώθη την Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, σε 
εργοστάσιο ετοίμων ενδυμάτων, στην Ντάκα· επισημαίνοντας ότι η φωτιά, η οποία δεν 
προκάλεσε θανάτους, εκδηλώθηκε σε δωδεκαώροφη οικοδομή στην οποία στεγάζονταν 
τέσσερις επιχειρήσεις υφαντουργίας· 

Θ. υπογραμμίζοντας ότι, σύμφωνα με τις ΜΚΟ, 700 περίπου εργαζόμενοι του τομέα αυτού 
έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές στο Μπαγκλαντές από το 2006 και μετά··

Ι. υπενθυμίζοντας ότι την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου, μια πυρκαγιά αποτέφρωσε εργοστάσιο 
υφαντουργίας στο Καράσι, τη μεγαλούπολη του Νότιου Πακιστάν, με αποτέλεσμα να 
χάσουν τη ζωή τους άνω των 310 ατόμων· λίγες ώρες ενωρίτερα, σε άλλο ανάλογο 
περιστατικό που συνέβη σε εργοστάσιο υποδηματοποιίας της Λαχώρης, δεύτερης πόλης 
της χώρας, έχασαν τη ζωή τους 21 άτομα· 

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι, παρά τους «κώδικες δεοντολογίας» που διεκδικούνται από ορισμένες 
δυτικές επιχειρήσεις, οι συνθήκες εργασίας, ειδικότερα όσον αφορά τον χρόνο εργασίας, 
τους μισθούς, την εκμετάλλευση ανηλίκων και την ασφάλεια των εργαζομένων, 
παραμένουν αξιοθρήνητες· υπογραμμίζοντας ότι κάθε χρόνο πολλά εργοστάσια που 
λειτουργούν σε ετοιμόρροπα κτίρια στα οποία απασχολούνται υπερβολικά μεγάλος 
αριθμός εργαζομένων έγιναν παρανάλωμα του πυρός· 

ΙΒ. επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις , οι πυρκαγιές αυτές οφείλονται 
σε αμέλεια όσον αφορά την ασφάλεια εξαιτίας της οποίας προκλήθηκαν 
βραχυκυκλώματα με αποτέλεσμα τις πυρκαγιές· 

ΙΓ. επισημαίνοντας ότι το οικολογικό αποτύπωμα του βαμβακιού πολλαπλασιάζεται λόγω της 
υπερβολικής χρήσης παρασιτοκτόνων, της τάξεως του 10% της παγκόσμιας 
κατανάλωσης, εντομοκτόνων, της τάξεως του 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης, νερού, 
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πράγμα που προκαλεί υποβάθμιση των εδαφών και ρύπανση καθώς και απώλεια της 
βιοποικιλότητας· 

1. εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων· εκτιμά ότι οι τραγωδίες 
αυτές φέρνουν και πάλι στο φως τις αξιοθρήνητες συνθήκες εργασίας στις εξαγωγικές 
υφαντουργικές επιχειρήσεις του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν· 

2. υποστηρίζει την έκκληση πολλών ΜΚΟ και οργανώσεων εργαζομένων για τη διενέργεια 
ανεξάρτητης έρευνας για την επιμέτρηση των ευθυνών ενός εκάστου και τη θέσπιση των 
απαραίτητων κυρώσεων· εκτιμά ότι πρέπει να θεσπιστεί εύλογη αποζημίωση για τις 
οικογένειες των θυμάτων, ότι οι εκθέσεις της έρευνας πρέπει να δημοσιευθούν και τα 
πορίσματά της να τεθούν σε εφαρμογή ώστε να αποφευχθεί κάθε άλλη παρόμοια 
τραγωδία· 

3. υπογραμμίζει ότι οι επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές και οι 
κίνδυνοι πυρκαγιάς κατηγγέλθησαν επανειλημμένως και τούτο χωρίς ουδαμώς να 
ληφθούν υπόψη από τις αρχές και τις υπεύθυνες πολυεθνικές εταιρείες ·

4. ζητεί από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και από τις υπεύθυνες εταιρείες να προβούν 
το συντομότερο στις υποχρεωτικές επισκευές και ανακαινίσεις για την αντιμετώπιση 
όλων των κινδύνων που θα εντοπιστούν· απαιτεί οι διάφορες πολυεθνικές εταιρείες να 
σταματήσουν να συνεργάζονται με προμηθευτές οι οποίοι αρνούνται να προβούν στις 
απαραίτητες επισκευές προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των 
απασχολουμένων· 

5. ζητεί από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εγγυηθεί την ασφάλεια των εργαζομένων 
θεσπίζοντας αποτελεσματικό και αμερόληπτο σύστημα επιθεώρησης εργασίας για τα 
βιομηχανικά κτίρια, να παράσχει στο εν λόγω σύστημα τους απαραίτητους για την 
εκπλήρωση της αποστολής του πόρους, να δημιουργήσει επιτροπές ασφάλειας υπό την 
διεύθυνση των εργαζομένων και να εγγυηθεί την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι , της 
ίδρυσης συνδικάτων και της εκπροσώπησης των εργαζομένων που συμμετέχουν στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις της ΔΟΕ, οι οποίες 
έχουν κυρωθεί από το Μπαγκλαντές· 

6. υποστηρίζει τις κινητοποιήσεις των μισθωτών των επιχειρήσεων αυτών και συγκεκριμένα 
των κινητοποιήσεων που εκδηλώθηκαν μετά τις τελευταίες πυρκαγιές και υπογραμμίζει 
ότι οι διεκδικήσεις για καλύτερες συνθήκες εργασίας, αύξηση των μισθών και 
αποτελεσματικότερη προστασία πρέπει να θεωρούνται ως θεμελιώδη δικαιώματα· 

7. καταδικάζει την μη τήρηση από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του δικαιώματος των 
εργαζομένων και τούτο παρά τους «κώδικες δεοντολογίας» που αυτές έχουν υιοθετήσει 
·ζητεί συγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών να κάνουν χρήση των ήδη υπαρχουσών ερευνών και να προβούν, σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, σε αμερόληπτη έρευνα σχετικά με τις πρακτικές 
αυτές ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις 
αυτές δεν βαρύνονται με αδικήματα σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο ένα νομικά 
δεσμευτικό, και συνεπώς εκτελεστό, σύστημα σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 
ως ενδιάμεσο στάδιο, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην αναίσχυντη αυτή εκμετάλλευση· 
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8. υποβάλλει εντόνως την παράκληση προς όλα τα μέρη του τομέα του βαμβακιού να 
περιορίσουν στο ελάχιστο, και τούτο με δραστικό τρόπο, την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου και του αποτυπώματος επί των υδάτων, την χρήση 
παρασιτοκτόνων και εντομοκτόνων· υπογραμμίζει ότι τα μη βιώσιμα μέσα παραγωγής 
υπονομεύουν το μέλλον της παραγωγής του βαμβακιού· 

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και τα κράτη μέλη της Ένωσης Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας 
Ασίας και στην Κυβέρνηση του Μπαγκλαντές.


