C&A HELPT SLACHTOFFERS EN FAMILIES EN VERSNELT PROGRAMMA’S VOOR
BRANDVEILIGHEID BIJ LEVERANCIERS IN BANGLADESH
Düsseldorf / Brussel, 6 december 2012 - Dit weekend is Phil Chamberlain, Head of Sustainable Business
Development bij C&A, teruggekeerd uit Bangladesh waar hij drie dagen lang onderzoek heeft verricht
naar de brand in de kledingfabriek van Tazreen Fashion. Zijn onderzoek is gebaseerd op contact met
vertegenwoordigers van het management van Tazreen Fashion, de BGMEA (overkoepelende organisatie
van kledingfabrikanten in Bangladesh), de plaatselijke autoriteiten en ngo's.
“We gaan samen met de BGMEA vaststellen wat de getroffen families nodig hebben. Op korte termijn
werken C&A en de C&A Foundation samen met Caritas1 en andere plaatselijke organisaties om
huisvesting te bekostigen en onderwijs te bieden aan kinderen die hun ouders bij de brand hebben
verloren. Op deze manier verbindt C&A zich om solidair te blijven met de families van de slachtoffers,”
aldus Chamberlain.
“Ons auditproces is met onmiddellijke ingang aangescherpt”, vervolgt Phil Chamberlain. “Vanaf nu
moet het plaatsen van orders bij leveranciers uit Bangladesh verplicht worden voorafgegaan door niet
alleen de standaard veiligheids- en kwaliteitscontrole als ook de zeer uitgebreide SOCAM2 audit.
Eenzelfde proces wordt ook wereldwijd uitgerold.” Voor eind december worden bij alle leveranciers van
C&A in Bangladesh SOCAM audits uitgevoerd.
C&A is een maand geleden gestart met een proces waarbij de leveranciers van C&A in Bangladesh
worden onderworpen aan onafhankelijke brandpreventiecontroles. Dit programma zal verder worden
versneld. We zullen erop staan dat verbeteringen worden doorgevoerd, en in samenwerking met
plaatselijke stakeholders gaan we gericht financiering verstrekken voor het verhogen van de
veiligheidsmaatregelen. Met leveranciers die niet bereid zijn om aan de vereiste veiligheidsnormen te
voldoen, zullen we uiteindelijk de banden verbreken.
Voor bovenstaande concrete maatregelen voorziet C&A een bedrag van vijf miljoen euro.
Wat betreft de langere termijn zegt Jeff Macho, lid van de European Executive Board bij C&A Sourcing:
“We zijn een mensgerichte en waardegedreven onderneming en we zijn diep bedroefd door het verlies
van mensenlevens bij Tazreen Fashion. We zien het verbeteren van de veiligheid en
arbeidsomstandigheden in de leveringsketens als één van onze belangrijkste doelen, maar door deze
tragedie is duidelijk geworden dat de veranderingen niet snel genoeg plaatsvinden. We moeten de
dingen anders aanpakken. En we moeten bij onszelf beginnen. We waren al bezig onze hele keten te
beoordelen om ervoor te zorgen dat alle stakeholders op één lijn zitten, dit op basis van gedeelde
waarden en het committeren aan het welzijn van werknemers en de regelgeving.
We gaan onze eigen inspanningen opvoeren en versnellen, maar we beseffen heel goed dat één bedrijf
alleen geen oplossing kan bieden voor kwesties die de hele sector aangaan. Daarom blijven we
samenwerken met gelijkgestemde retailers, leveranciers, overheden en ngo’s om in de leveringsketens
fundamentele positieve verandering teweeg te brengen waar zowel C&A als onze klanten echt trots op
kunnen zijn.”

1
www.caritas.org Caritas Internationalis is een wereldwijde federatie van 165 katholieke organisaties werkzaam in humanitaire
noodsituaties en internationale ontwikkeling. Caritas is permanent aanwezig in de meeste landen van de wereld. Caritas werkt,
geïnspireerd door het christelijk geloof en de evangelische waarden, met arme, kwetsbare en buitengesloten mensen, ongeacht
hun ras of religie.
2 www.socam.org (Service Organisation for Compliance Audit Management) SOCAM houdt zich namens C&A bezig met het
toezicht op en de bewaking van verantwoorde bedrijfsstandaarden bij inkoop van goederen.

