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Zysk ponad wszystko
Przyjemnego
czytania życzy Państwu

Małgorzata Chorzępa
(Redaktor Naczelna)

Bangladesz to jeden z
najbiedniejszych i najgęściej zaludnionych krajów.
Częste katastrofy naturalne
pozbawiają mieszkańców
środków do życia i dachu
nad głową. Organizowanie produkcji dla światowego przemysłu odzieżowego przyczynia się do
rozwoju społecznego kraju
i stwarza alternatywne źródła utrzymania, szczególnie
kobietom, których prawa są
tam bardzo ograniczone.
W Bangladeszu działa
około 4,5 tysiąca zakładów
tekstylnych. To największy,
zaraz po Chinach, eksporter odzieży. Swoje ubrania
szyje tam cały świat, także
Polska. Budynki fabryk nie
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powalają nowoczesnością,
wręcz przeciwnie, często
powstają bez pozwolenia,
a wiele z nich nie spełnia
norm budowlanych. Dla
wielu producentów odzieży liczą się tylko jakość
szytych tam ubrań, bo jest
satysfakcjonująca oraz ich
cena.
W listopadzie 2012 roku,
w wyniku pożaru jednej z
fabryk tekstyliów na przedmieściach Dhaki zginęło
ponad 100 osób. Całkiem
niedawno, bo 24 kwietnia
tego roku, również w Dhace
zawalił się wielopiętrowy
budynek fabryczny. Ostateczny bilans katastrofy nie
jest mi jeszcze znany, ale
z pewnością osiągnie 400

osób. To najtragiczniejsza
katastrofa, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w przemyśle odzieżowym Bangladeszu.
„Bojkot nie jest rozwiązaniem”, czytamy w artykule
na stronie 20. To mogłoby
tylko pogorszyć sytuację
i pozbawić ludzi jedynej
pracy. Potrzebne są apele
o poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Dlatego
apelujmy, interesujmy się,
w jakich warunkach powstaje nasza odzież. Nie
bądźmy kojarzeni tylko
i wyłącznie ze światowymi
producentami ubrań, których przyciągają do Bangladeszu niskie koszty pracy
i zysk ponad wszystko.
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