
 
COVID 19 - SOLIDARIDAD CON 

LAS TRABAJADORAS EN BANGLADESH 
 

La pandemia de Covid19 es global y afectará a todos los países sin distinción. 

Los países occidentales como España o Italia ya están fuertemente afectados, debido a la insuficiencia de 
la infraestructura médica o al número insuficiente de equipos de protección, como máscaras. 

En los llamados países pobres, la situación es aún peor. A veces 
falta el mínimo básico, comenzando con el jabón, cuando sabemos
que el primer gesto de barrera es lavarse las manos regularmente. 

Compañeros de la sección de la AIT en Bangladesh, BASF-AIT, 
juntos con compañeros australianos, están lanzando una campaña 
de recaudación de fondos para comprar y distribuir jabón a las
trabajadoras en las plantaciones de té en Shyllet. Se encuentran 
entre los más pobres y más explotados de Bangladesh, y a menudo 
sobreviven con menos de 2 euros al día para ellos y sus familias. 

Las donaciones en Euro se pueden hacer en línea en la siguiente 
dirección: 

https://www. gofundme.com/f/solidarite-bangladesh-basf 
Para obtener más información sobre BASF-AIT, puede leer esta 
entrevista: BASF (BANGLADESH ANARCHOSYNDICALIST 
FEDERATION): cómo llegamos al anarcosindicalismo 

http://blog.cnt-ait.info/post/2019/03/24/Bangladesh-es 

 

COVID-19 - ব�েদেশর কম�েদর সােথ একা�তা 
COVID-19 মহামারীটি বিশব্ব্যাপী এবং এটি সমসত্ দেশকে কোনও পার্থক্য ছাড়াই আঘাত করবে। 
ফ্রানস্ের বা ইতালির মতো পশ্চিমা দেশগুলি ইতিমধ্যে চিকিতস্ার অবকাঠামোর অপ্রতুলতা বা মুখোশের মতো 
সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের অপর্যাপ্ত সংখ্যার কারণে ইতিমধ্যে দ ৃ strongly়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। 
তথাকথিত দরিদ্র দেশগুলিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। কখনও কখনও মৌলিক সরব্নিম্নটি অনুপস্থিত থাকে, সাবান 
দিয়ে শরু ু করে, যখন আমরা জানি যে প্রথম বাধা অঙগ্ভঙ্গি হ'ল নিয়মিত আপনার হাত ধুয়ে নেওয়া। 
এআইটি বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, বিএএসএফ-এআইটি-এর সহযোগীরা শেললে চা বাগানে শর্মিকদের সাবান কিনতে ও বিতরণ 
করতে অস্টর্েলিয়ান সহযোগীদের সাথে একটি তহবিল সংগ্রহ অভিযান শরুু করছে। এগুলি বাংলাদেশের দরিদ্রতম এবং 
সরব্াধিক শোষিতদের মধ্যে রয়েছে, তারা প্রায়শই নিজের এবং পরিবারের জন্য দিনে ২ ইউরোরও কম সময়ে বেঁচে থাকে। 

অনুদানগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনলাইনে করা যেতে পারে: 
https://www.gofundme.com/f/solidarite-bangladesh-basf 

বিএএসএফ-এইআইটি সম্পরক্ে আরও সন্ধানের জন্য, আপনি এই সাক্ষাতক্ারটি পড়তে পারেন: বিএএসএফ (বঙগ্দেশের 
গবেষণামূলক সংস্থা) https://bangladeshasf.org/about/ 

 

 

 

  


