
APIRILAK 24

RANA PLAZA GOGOAN

Emakumeen Mundu Martxak eta nazioarteko Arropa Garbia Kanpainak berriz ere dei egiten
dugu ehungintzako langileen egoera globala salatzera, langileon artean % 80 baino gehiago
emakumeak izanik.

Gaur,  apirilak  24,  6  urte  betetzen  dira  Bangladeshen Rana  Plazako  tragedia  gertatu  zenetik,
ehungintza-industriako hondamenik larriena, 1.138 pertsona hil baitziren, eta 2.000 baino gehiago
zauritu,  baldintza  penagarrietan  lan  egiten  zuten  erakin  hura  behera  etortzearen  ondorioz.
Gogoan izan behar ditugu, ez litzatekeelako berriz gertatu beharko horrelako egoerarik.

Arropa-enpresa  multinazionalek  etekina  ateratzen  duten  bitartean,  milioika  emakumek
esklabotza-baldintzetan lan egiten dute: 14 orduko lanaldiak, miseriazko soldatak, fabriketan
gutxieneko segurtasun-baldintzak ez egotea.

Hegoalde globalean, sistematikoa da emakume langileen esplotazioa, mundu guztiko gero eta
emakume gehiago hiltzen, esplotatzen eta pobretzen dituen sistema kapitalista eta kolonialistaren
barruan.

Rana  Plaza  eraikina  erortzeak  Bangladeshko  Fabriketako  Segurtasunari  buruzko  Akordioa
izenpetzea ekarri zuen, markentzat loteslea den akordio bat. Segurtasunari buruzko Akordio hori
2018an bukatu zen, eta ordutik Bangladeshko Gobernuak eta herrialdeko ehungintzako enpresek
akordio hori berritzeko erabakia geroratu izan dute, baita sei aldiz ere. 

 Gaur,  apirilak  24,  RANA  PLAZA  GOGOAN! Bangladeshko  Gobernuari  eta  patronalari  tinko
eskatzen diogu berrets dezatela Banglaseshko Fabriketako Segurtasunari eta Suteei buruzko
Akordioa. 

 Gaur,  apirilak  24,  RANA  PLAZA  GOGOAN! Markei  tinko  eskatzen  diegu  izenpe  dezatela
Segurtasunari buruzko Akordioa eta hura bete egin dezatela, ehungintzaren katean gertatzen
den guztiaren erantzule direlako. 

 Gaur, apirilak 24, RANA PLAZA GOGOAN! Bangladeshko Gobernuari eskatzen diogu emakume
langileen nahiz sindikalisten aurkako indarkeria eta mehatxuei amaiera emateko, eta haien
eskakizunak aintzat hartzen hasteko.

 Gaur,  apirilak  24,  RANA PLAZA GOGOAN! Eskatzen dugu elkartzeko askatasuna bermatuta
eduki dezatela ehungintza-sektoreko langileek.

 Gaur, apirilak 24, RANA PLAZA GOGOAN! Lan-baldintzak hobetzeko eskatzen dugu Iparraldeko
herrialdeetako merkataritza-guneetan lan egiten duten ehunka emakumerentzat.

 Gaur,  apirilak  24,  RANA  PLAZA  GOGOAN! Arropa-markei  eskatzen  diegu  gardenak  izan
daitezela eta jakitera eman dezatela zein fabrikatan ekoizten dituzten beren jantziak mundu
guztian.

 Gaur,  apirilak  24,  RANA PLAZA GOGOAN! Europar  Batasuneko  Gobernuari  tinko  eskatzen
diogu araudi lotesle  bat gara dezala giza eskubideen arloko arreta egokiari buruz, enpresak
erantzule egiteko haien hornidura-katean gertatzen den guztiaz. 

 Gaur, apirilak 24, RANA PLAZA GOGOAN! Eskatzen dugu beharrezko segurtasun-baldintzak
berma daitezela, jantzigintzako industrietan sexu-jazarpenak saihesteko.

 Gaur, apirilak 24, RANA PLAZA GOGOAN! Nabarmendu egiten dugu moda eta kontsumismoa
kapitalaren  jabeek  aberasten  jarraitzeko  baliatzen  dituzten  estrategiak  direla. Horregatik,
gure kontsumo-ohiturak aldatzera dei egiten dugu, ohitura horiek laguntzen baitute sistemari
eusten. Gaur  geure  ahotsak  salaketa  egiteko  goratzen  ditugu,  baina  arduraz  eros  dadila
eskatzeko ere bai.

KAPITALISMOAK ERAIL ZITUEN, ETA ERAILTZEN GAITU!

Rana Plaza Gogoan!


