“C&A en C&A Foundation bereiken overeenkomst met Schone Kleren Campagne en
IndustriALL over additionele steun voor Tazreen slachtoffers”
24 november, 2014 - Vandaag is het twee jaar geleden dat de brand bij Tazreen Fashion Factory in Dahka,
Bangladesh plaatsvond. Wij zijn nog altijd diep bedroefd over de levens die verloren zijn gegaan en de
verwondingen die zijn veroorzaakt door deze ramp.
We hebben onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de slachtoffers en hun families de afgelopen twee
jaar zeer serieus genomen. Direct na de ramp hebben C&A en C&A Foundation samen financiële steun
verleend aan de 112 families van de overledenen en hebben daarnaast een apart fonds opgericht die lange
termijn financiële steun biedt aan 49 volwassen die afhankelijk waren van de inkomsten van een van de
slachtoffers. Samen met onze partner Caritas Bangladesh hebben wij bovendien een programma opgezet
dat de kinderen van de slachtoffers steunt. Dit programma biedt onderwijs, compensatie, en sociale en
psychologische hulp. Het helpt kinderen door het voldoen van hun maandelijkse lasten en investeert in hun
toekomst middels een onderwijsfonds. Daarnaast biedt ons programma met Caritas salaris, huur, medische
en psychologische steun aan werknemers die gewond zijn geraakte.
Nieuwe overeenkomst met Schone Kleren Campagne en IndustriALL biedt extra steun voor slachtoffers
Als volgende stap in C&A’s voortdurende inspanningen zijn wij met Schone Kleren Campagne en IndustriALL
op hoofdlijnen de beginselen overeen gekomen van een compensatieproces. Dit is aanvullend op wat al door
C&A en C&A Foundation wordt voorzien. Het proces richt zich op de compensatie van het verlies van
inkomen, onafhankelijk medisch advies en doorlopende behandeling.
Als onderdeel van deze overeenkomst heeft C&A Foundation toegezegd zijn bijdragen voor de slachtoffers
verder te zullen verhogen, in aanvulling op de al geleverde financiële steun. De details van de toezegging
worden momenteel uitgewerkt en worden bekendgemaakt zodra deze definitief zijn.
Volledige toewijding aan vergaande veranderingen
De tweede herdenking van de slachtoffers van Tazreen Fashion is een moment van reflectie voor onze
gehele industrie. Tegelijkertijd biedt het een moment om huidige en toekomstige initiatieven die een
toekomstige ramp moeten voorkomen, te evalueren.
Samen met C&A Foundation zijn we ons er zeer van bewust dat er nog een lange weg te gaan is. Wij zetten
ons voortdurend in om vergaande veranderingen door te voeren die duurzame werkomstandigheden in
Bangladesh realiseren door middel van een divers aantal activiteiten. Wij zijn ons er bovendien terdege van
bewust dat dit samenwerking vereist van een breed spectrum van toegewijde partijen; alleen samen kunnen
wij langdurige en positieve verandering realiseren. Betere werkomstandigheden in de kledingindustrie van
Bangladesh is alleen bereikbaar wanneer bedrijven, locale producenten, non-governmental organizations
(ngo’s) en overheidsinstellingen samenwerken.
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