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Voor jouw kleren
worden wereldwijd
mensen uitgebuit
en mensenrechten
geschonden.

Kledingarbeidsters in China

Jij kunt helpen eerlijke kleren
mogelijk te maken!

Wat is er mis?
De mensen die onze kleren maken, werken
onder slechte omstandigheden.
Hongerlonen

Geen vakbonden

Een leefbaar loon is een mensenrecht, maar de meeste kledingarbeiders verdienen nog steeds
te weinig om van te leven.

Arbeiders worden monddood
gemaakt omdat vakbonden worden
tegengewerkt. Zo hebben ze geen
kans om hun situatie te veranderen.

Te lange werktijden

Discriminatie

Werkdagen van 12 uur zijn heel
normaal en vrije dagen een
uitzondering. Overwerk is niet
altijd vrijwillig.

Geweld tegen en (seksuele)
intimidatie van vrouwen
(80% van alle kledingarbeiders)
zijn geen uitzonderingen.

Onveilige fabrieken
Kledingfabrieken staan op instorten
en zijn brandgevaarlijk, en het
werken met machines en chemicaliën
is vaak riskant en ongezond.

Veel kledingmerken hebben beleid ontwikkeld om mensenrechtenschendingen
tegen te gaan, of zeggen dat te doen. Slechts een klein aantal brengt die
verbeteringen in praktijk. Helaas controleren overheden deze bedrijven niet,
of vertrouwen er onterecht op dat ze het zelf wel regelen.

90

%

van alle kleding
wordt gemaakt
in lagelonenlanden
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Made in...
Kijk eens op het label in het shirt dat je nu aan hebt. Staat daar waar
het kledingstuk is gemaakt? Jouw kleren hebben misschien al meer
van de wereld gezien dan jijzelf! Op de factsheets op onze website
zie je waar je kleren vandaan komen en wat ervoor nodig was
voordat ze in onze winkels lagen: schonekleren.nl/madeinlabel

Wist je dat...
De onderbroek die je
nu draagt hoogstwaarschijnlijk is gemaakt
in een speciale ‘onderbroekenstad’ in China,
Shentou genaamd,
waar alle inwoners
alleen maar ondergoed
naaien? Zit ie lekker?

Kledingarbeidster in Bangladesh

Een regio in ZuidoostTurkije zich voordoet
als cheaper than
China? Een lokkertje
voor investeerders die
spotgoedkoop willen
laten produceren.

Er wereldwijd elke dag
meer vrouwen werken
in een sweatshop dan
er mensen werken in
Nederland? Ook komt
het aantal uren dat de
vrouwen daar overwerken, hier overeen met
een volle werkweek.
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Rampfabriek
Rana Plaza
Op 24 april 2013 stortte de rampfabriek Rana Plaza in Bangladesh
met luid geraas in. Er stierven 1134 mensen, en duizenden
raakten (zwaar)gewond en verminkt. De kledingarbeiders zagen
de dag ervoor al barsten in de muren, maar werden toch aan
het werk gezet. Deze grootste ramp in de kledingindustrie ooit
schokte de wereld.

Shila Begum (26) werkte meer dan twee jaar in een fabriek in het
Rana Plaza-gebouw. Diensten van tien uur waren normaal, en zij en
haar collega’s hadden maar een vrije dag per week. “Ik voelde een
schok en de vloer zakte in. Mensen begonnen te rennen in de chaos
en het plafond kwam naar beneden. Ik beschermde mijn hoofd,
maar ik kwam vast te zitten in het puin.” Een hele dag lag Shila
daar opgesloten. “Ik heb er nog elke dag last van. Ik kan eigenlijk
niet meer werken en ik weet niet of ik ooit nog een voet in een
kledingfabriek durf te zetten”, vertrouwde ze ons toe.

Compensatie en preventie
Het in 2014 opgerichte Rana Plaza Donors Trust Fund betaalt
overlevenden en nabestaanden een schadevergoeding voor
medische kosten en verlies aan inkomsten. Daarnaast moet
het baanbrekende Bangladesh Veiligheidsakkoord zorgen
voor veilige fabrieken in Bangladesh.

Shila Begum op de puinhopen van rampfabriek Rana Plaza’

Shila overleefde de ramp

“Ik wil de mensen in Nederland laten weten
dat voordat je je kleren aantrekt, je op het
label van je kleding moet kijken. Zie je daar
Made in Cambodia staan, bedenk dan hoe
hard wij hebben gewerkt aan het kledingstuk.”
Kledingarbeidster Thy Phalla uit Cambodja

“Als ik oog in oog zou staan met de eigenaar
van een Nederlands merk, zou ik zeggen dat
ze de fabriekseigenaar een eerlijke prijs moeten
betalen, zodat die ons een leefbaar loon kan
betalen. Merken kunnen onderdeel zijn van de
oplossing in plaats van de motor achter onze
omstandigheden.”
Kledingarbeidster Kat Mea uit Cambodja

0,6
%

van de prjs
van een t-shirt
gaat naar de
arbeiders
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Wij willen
schone kleren
Schone Kleren Campagne voert sinds 1989 actie voor goede
werkomstandigheden. Arbeiders voelen zich gesterkt door
de steun die zij krijgen bij hun strijd tegen onrecht. Ze melden
voorzichtige verbeteringen, maar er moet nog veel gebeuren.
Kledingarbeiders hebben recht op een leefbaar loon, normale
werkuren en ze moeten zich kunnen organiseren in een vakbond,
zodat ze hun situatie zelf kunnen verbeteren. Daarom gaan wij
door met onze acties.

Wat we de afgelopen vijfentwintig jaar al hebben bereikt
•
•
•

•
•

Veel mensen weten van de slechte arbeidssituatie in de kledingindustrie, en steeds meer mensen vragen om schone kleren.
De rol van het internationale bedrijfsleven is vaker onderwerp
van discussie.
Als wij kledingmerken informeren over problemen in hun
fabrieken, zijn ze tegenwoordig bereid om deze op te lossen.
De volgende stap is dat ze er actief voor zorgen dat deze
problemen niet meer ontstaan. Enkele bedrijven doen dat al.
Er is een invloedrijke internationale beweging van betrokken
vakbonden en maatschappelijke organisaties ontstaan.
Arbeiders voelen zich al meer empowered door de steun die
ze krijgen bij hun strijd tegen onrecht. Ze melden voorzichtige
veranderingen.
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Kledingarbeiders
Wij werken nauw samen met organisaties in de productielanden
zelf. Verandering is alleen mogelijk als we de mensen om wie het
gaat centraal stellen: zij weten wat er mis is en wat er verbeterd
moet worden. Als in een bepaalde fabriek misstanden voorkomen,
kunnen de arbeiders ons vragen om in actie te komen.

Klanten
Als klant heb je het recht te weten onder welke arbeidsomstandigheden
je kleding is gemaakt. Wij doen onderzoek naar en verspreiden
informatie over arbeidsomstandigheden. Ook analyseren we het
beleid van kledingmerken, want die merken willen leveren wat
het publiek – jij dus – wil kopen!

Modemerken
Bedrijven zijn medeverantwoordelijk voor de omstandigheden
waaronder hun kleding wordt gemaakt. Het inkoopbeleid, de krappe
leveringstermijnen en de lage inkoopprijs hebben een directe impact
op de omstandigheden waaronder arbeiders moeten werken. Wij
brengen concrete schendingen aan het licht, maar werken ook aan
constructieve, structurele oplossingen, bijvoorbeeld via Fair Wear
Foundation.

Overheid
De overheid moet toezien op de naleving van internationale mensenen arbeidsrechten. Wij zijn voor invoering van wereldwijde wetten
en regels waaraan het bedrijfsleven zich moet houden, inclusief
het openbaar maken van productielocaties. Hierdoor wordt
de kledingketen transparanter. Daarnaast hoort de overheid het
goede voorbeeld te geven bij het inkopen van bedrijfskleding voor
ambtenaren.
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China
Bangladesh
India

Kledingarbeidster in China
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Wat jij kunt doen
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Blijf op de hoogte
Schrijf je in voor onze e-maillijst en ontvang maandelijks informatie
over wat jij kunt doen om de mensen te helpen die jouw kleding
maken. Steun lopende campagnes, mail merken en doe mee met
petities.

Geef je op als donateur via www.schonekleren.nl/geef-geld

Vraag hoe je kleren zijn gemaakt

Financiële bijdragen hebben we hard nodig. Jouw donatie helpt
ons ervoor te zorgen dat de mensen achter de naaimachine niet
meer worden uitgebuit.

Als klant ben jij koning(in), dus jouw wil is wet! Vertel je favoriete
merk dat je alleen nog kleren wilt kopen die onder goede
arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. Wanneer veel mensen
dit doen, kunnen de bedrijven niet om ons heen: kledingbedrijven zijn afhankelijk van hun klanten. Laat je stem horen!
Zorg ervoor dat de mensen die jou kleden, zelf niet in de
kou staan!

Geef je op voor de nieuwsbrief via www.schonekleren.nl/nieuwsbrief

Doneer

Altijd doen! Wanneer veel mensen aan winkels vragen om kleding
die onder goede omstandigheden is gemaakt, zullen zij aan deze
vraag willen voldoen. Laat onze vragenkaarten (zie verderop in
deze folder) achter bij de kassa als je kleren koopt. Of mail en/of
tweet het merk, en stuur een bericht via Facebook.
Kijk op onze site hoe: www.schonekleren.nl/vraag

Koop schone kleren
Er is helaas nog geen kledingmerk 100% ‘schoon’, maar sommige
werken wel hard aan verbeteringen. We willen de merken die
goed bezig zijn, stimuleren om dat te blijven doen. Bijvoorbeeld
de merken die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation. Er
zijn ook steeds meer (alternatieve) kledingmerken die zichzelf als
eerlijk profileren, doordat ze bezig zijn met fairtrade, arbeidsrechten
of biologische materialen. Je kunt ook vintage of tweedehands
kopen, of zelf een ruilfeestje geven. Hoe langer je met kleding doet,
hoe duurzamer het is en hoe meer plezier je van het harde werk
van kledingarbeiders hebt!
Meer tips vind je op www.schonekleren.nl/koop
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Schone Kleren Campagne
gaat voor goede
arbeidsomstandigheden
in de kledingindustrie.

Nasima Akhter, 19, Bangladesh © Suvra Kanti Das/ZUMA Wire
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