
    

 

 

Barcelona, 24 febrer del 2017 

 

Ref.: Els afiliats de la UE demanen una investigació sobre el SPG relativa a Bangladesh 

 

Benvolguts/des eurodiputats/des, 

La Confederació Sindical Internacional, la Confederació Europea de Sindicats, i les 
federacions sindicals internacionals UNI, UNI Europa, IndustriALL i IndustriAll Europa 
fan una crida als seus afiliats i afiliades de la Unió Europea a demanar als seus governs i 
diputats del Parlament Europeu respectius de donar suport a l’inici immediat d’una 
investigació en el marc del Sistema de Preferències Generalitzades (SPG) relativa a les 
violacions greus i sistemàtiques dels drets laborals fonamentals a Bangladesh.  

És per això que us escrivim. 

Si bé el govern de Bangladesh ha aprovat el Pacte de la UE sobre la sostenibilitat el 
2013, pel qual es comprometia a adoptar reformes legislatives i a respectar els drets 
laborals fonamentals, ha deixat que es generalitzessin les violacions sistemàtiques dels 
dret a la llibertat sindical. Això té lloc molt en particular en el sector del tèxtil, que 
guanya milers de milions d’euros amb les seves exportacions al mercat europeu, 
mentre que els treballadors i les treballadores intenten sobreviure amb poc més de 60 
euros al mes. Aquesta incapacitat del govern bengalí per respectar els drets 
fonamentals ha estat recentment confirmada per la Comissió de l’aplicació de les 
normes de l’OIT, la qual ha afegit el cas de Bangladesh en un paràgraf especial del seu 
informe per tal d’esmentar les greus violacions constatades en el país. 

La CSI, la CES i l’agrupament Global Unions ja han exhortat la UE a dur a terme una 
investigació sobre el SPG, però la situació esdevé a partir d’ara urgent. Durant una 
vaga específica de treballadors el desembre del 2016 per demanar un salari decent i un 
treball digne, el govern bengalí va llançar un atac sense pietat contra els militants 
sindicals i les organitzacions sindicals del sector del tèxtil. Més d’una vintena de 
dirigents i de militants sindicats van ser detinguts per motius criminals ficticis i alguns 
d’ells van ser violentament atacats durant la seves detencions preventives. Alguns 
centenars d’altres treballadors “anònims” van ser objecte de persecucions. Alhora, un 
seguit d’empleats del tèxtil van procedir a l’acomiadament col·lectiu i il·legal de més de 
1500 treballadors/es; a un bon nombre d’aquests se’ls va obligar a signar acords 
d’acomiadament i a marxar, per por de ser detinguts. La policia va tancar algunes  
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oficines sindicals i fins i tot va posar fi una reunió sobre la salut i la seguretat que rebia 
el suport de l’OIT. 

Malgrat aquests fets escandalosos, la UE rebutja obstinadament de posar en marxar 
una investigació sobre el SPG, i advocat més aviat en favor d’un diàleg sostingut. 
Nosaltres no som hostils al diàleg, però sembla molt clar que la manera en que la UE 
ha dut a terme els intercanvis resulta ineficaç donat que la situació s’ha deteriorat 
considerablement al llarg dels darrers anys. La UE ha de continuar el seu diàleg en el 
marc d’una investigació per tal de mostrar al govern de Bangladesh la seva voluntat de 
promoure els drets humans en les seves relacions amb l’exterior. La UE no faria 
d’aquesta manera més que aplicar la seva pròpia reglamentació existent. Si la UE no 
inicial una investigació ara, esdevindrà còmplice dels actes de repressió que tindran lloc 
a Bangladesh. 

Cordialment, 

 

 
Ricard Bellera 
Secretari d’Internacional, Migracions i Cooperació 
CCOO de Catalunya  
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