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C&A semnează acordul privind siguranța clădirilor în caz de incediu
Düsseldorf, 13 mai 2013. C&A semnează astăzi acordul privind siguranța clădirilor în caz de
incediu cu IndustriALL și UNI Global Union în Bangladesh. Acordul este o etapă dintr-o serie de
contribuții, pe care C&A le-a făcut pentru a îmbunătăți vizibil condițiile de muncă și siguranța
în caz de incendiu după tragedia de la Tazreen în noiembrie 2012.

Pe lângă hotărârea de a lua măsuri de securitate în caz de incendiu, ajutorul promis oamenilor
afectați de incediu este în derulare. Legat de susținerea financiară a C&A Foundation, o sumă
de 1 milion EUR a fost bugetată pentru programe, astfel încât să acopere necesitățile pe termen
lung ale diverselor grupuri de victime ale incendiului din Tazreen.
Auditurile de securitate în caz de incediu din Bangladesh, conduse de Bureau Veritas și
susținute financiar de C&A Foundation, sunt deja la unitățile de producție, care aparțin
furnizorilor locali ai C&A. Primele rezultate au apărut odată cu noua echipă C&A, care se ocupă
de lanțul de furnizori. Aceste inspecții includ o evaluare a sistemelor electrice, planurile și
construcția clădirilor, cât și școlarizare pentru situațiile în caz de incediu, atât pentru angajați,
cît și pentru management. Dacă vreo fabrică nu este capabilă sau nu dorește aceste
îmbunătățiri, care sunt identificate de către

Bureau Veritas, atunci producția C&A va fi

redirecționată până când agrearea este autorizată.
Program privind viitorii furnizori
Se desfășoară un program al viitorilor furnizori, care a început cu proiecte în Bangladesh,
implementate împreună cu GIZ (Gesellschaft für Internationale Zuzammenarbeit - societate
germană de evaluare ) și care s-a extins în 2013 și va avea drept rezultat furnizori suplimentari
din Bangladesh. Programul se concentrează pe creșterea eficienței, în special printr-un dialog
îmbunătățit între management și angajați.
Centrul vocațional de training
Împreună cu organizația non-guvernamentală locală din Bangladesh Grameen Shikha, un nou
centru vocațional de training s-a deschis, finanțat de C&A Foundation. Un nou curs importnat
s-a adăugat la curriculum-ul existent, care se concentrează pe cablarea sistemul electric
industrial. 120 studenți vor participa la acest curs pentru iulie 2013. Planul este ca cei care vor
absolvi cursul, vor intra în industrie, astfel încît să ofere informațiile potrivit abilităților ,
prevenind incendiile din fabrică, care pot apărea ulterior în fabricile din Bangladesh.
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C&A își asumă schimbarea la nivel global și recunoaște eforturile comune de implicare a unui
spectru larg de terți implicați, care pun bazele unei preveniri concrete ale incidentelor similare
din viitor. Pentru a permite luarea de măsuri diferite de susținere ale victimelor din Tazreen,
cât și ca o măsură de îmbunătățire a siguranței în caz de incediu plus alte beneficii pentru
angajații furnizorilor C&A , C&A Foundation a alocat suma de 5 milioane Eur.
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