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De Schone Kleren Campagne vindt het
milieu erg belangrijk. Al ons drukwerk is
van FSC-papier, en waar mogelijk met
milieuvriendelijke inkt. Ook maken we ons
drukwerk zo veel mogelijk herbruikbaar,
door er bijvoorbeeld kaarten en posters in
te verwerken.
Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt
met financiële steun van Stichting Sociaal
Fonds Mode- en Sportdetailhandel en het
OOC-fonds.
Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt
met financiële steun van de Europese
Commissie. De inhoud verwoordt slechts
de opvatting van de schrijvers. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de publicatie of de
wijze waarop deze gebruikt wordt.
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Fair Fashion: naar een eerlijke kledingindustrie
Wat is fair? Het woord heeft voor iedereen een andere betekenis. Eerlijke kleding kan voor de één betekenen dat er rekening
wordt gehouden met het milieu: dat een kledingstuk gemaakt
is van biologisch katoen of van gerecycled materiaal. Voor de
ander betekent fair dat de kleding wordt geproduceerd in kleinschalige ateliers binnen een fair trade-project; een derde denkt
gelijk aan het kopen van vintage kleding.
Voor Fair Fashion zijn dit allemaal thema’s die onderdeel
uitmaken van een eerlijke kledingindustrie, maar wij zien met
name goede arbeidsomstandigheden als de basis voor eerlijke
kleding. Slechte arbeidsomstandigheden zijn de dagelijkse
realiteit voor miljoenen arbeiders, verspreid over de wereld. Fair
Fashion vindt dat kledingbedrijven stappen moeten zetten om
ervoor te zorgen dat de internationaal erkende mensenrechten
van kledingarbeiders worden gerespecteerd. Hierbij hoort het
recht op een leefbaar loon, gezonde en veilige werkomstandigheden, een normaal aantal werkuren en het recht om een
vakbond te beginnen; zodat kledingarbeiders voor zichzelf
kunnen opkomen, om zo hun eigen arbeidsomstandigheden te
verbeteren.
Er zijn steeds meer bedrijven die termen als ‘eerlijk’, ‘goed’ of
‘duurzaam’ gebruiken in hun communicatie. Steeds meer
voorlopers zetten zich structureel in voor het verbeteren van
arbeidsomstandigheden. En steeds meer klanten stellen vragen
bij de herkomst van hun kleding. Er gebeurt gelukkig steeds meer,
maar het is nog niet genoeg.
Samen met studenten en docenten in het modeonderwijs wil Fair
Fashion ervoor zorgen dat de kledingindustrie eerlijker wordt.
Studenten van nu zijn de beslissers van de toekomst.
Aanstormend modetalent, zowel ontwerpers, inkopers en
branders als managers, retailers en winkelmedewerkers, hebben
de kans om een positieve verandering door te voeren in het leven
van de mensen die kleding maken.
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In dit magazine geeft Fair Fashion je graag de tools om mee te
werken aan een eerlijke kledingindustrie. Door te laten zien wat
modestudenten doen aan eerlijke kleding, wat de positieve
stappen zijn die bedrijven zetten en wat hiervan de impact is in
de kledingfabrieken. Sluit je aan bij de beweging voor Fair
Fashion en upgrade your ethical fashion skills!
Kijk voor meer informatie op www.fairfashion.org
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Charlie
+Mary
Duurzame mode heeft lange tijd last gehad van een
duf imago. Het cliché van vormeloze kleding in saaie
pasteltinten is inmiddels gelukkig écht achterhaald.
Amsterdam is sinds september 2009 een winkel
rijker die bewijst dat duurzame mode net zo mooi,
of zelfs nog mooier kan zijn als ‘gewone mode’:
Charlie + Mary: a fair concept.
Charlotte van Waes en Marieke Vinck studeerden
beiden aan het Amsterdam Fashion Institute
(AMFI). Tijdens een stage in Sydney werkten zij
o.a. voor een merk in zwangerschapskleding
dat lokaal ontworpen en geproduceerd
werd. Mede door deze stage ontstond de
droom van een eigen label en daarnaast
de interesse in duurzaam geproduceerde
mode. Met behulp van een lening van
Triodos Bank startten zij een eigen winkel
voor duurzame mode.
“Toen wij nog aan het AMFI studeerden
werd er niet zoveel aandacht besteed
aan duurzaamheid; gelukkig is dat
inmiddels wel beter”, zegt Vinck. “Uiteindelijk hebben we zelf alle informatie verzameld, bijvoorbeeld door het
bezoeken van bijeenkomsten over
eerlijke kleding”.
Van Waes en Vinck streven ernaar
kleding te verkopen die zowel wat
betreft materiaal als wat betreft
productie duurzaam is: biologische
stoffen en goede arbeidsvoorwaar-

Afbeelding links en rechts:
In de winkel vind je zowel de eigen
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Charlie + Mary collectie als andere
duurzame modemerken.

Tekst: Miriam van Ommeren

Beeld: Charlie + Mary

den. Bij het kiezen van merken voor de winkel spelen
een aantal criteria mee. Van Waes: “Ten eerste
moet het uiteraard mooi zijn; wij houden van mode
en hebben een uitgesproken smaak. Vervolgens
gaan we kijken in hoeverre een merk duurzaam is.
Bij de meeste merken kennen we de mensen die er
achter zitten, hetzij persoonlijk, hetzij via internet, dus
dan weten we er al wat van. Ook worden we wel
benaderd door modemerken die graag in onze
winkel verkocht willen worden.” De meeste merken
in de winkel zijn kleine Europese merken. Naast
kleding verkoopt Charlie + Mary ook schoenen,
accessoires en aanverwante producten.
De persoonlijke relatie met de mensen achter de
merken is voor Van Waes en Vinck belangrijk, en het
helpt hen bij het controleren van de duurzaamheid
van de kleding die zij verkopen. “Door de kleinschaligheid van de merken is het voor ons goed mogelijk om zicht te hebben op het hele productieproces,” licht Vinck toe. Ook baseren zij zich op de certificaten die gebruikt worden voor duurzame mode
en zijn ze aangesloten bij Fair Wear Foundation (zie
p. 17) en Clean & Unique, wat een onafhankelijke
controle op het productieproces garandeert.
Door hun buitenlandse stage en de vele reizen
die Van Waes en Vinck hebben gemaakt hebben
ze een goed beeld van de groei van fair fashion
in het buitenland. Nederland is geen gidsland
als het om duurzame mode gaat, vindt Vinck: “In
winkels in steden als London en New York zie je veel
meer duurzame merken, die ook meer bekendheid
hebben. In Nederland wordt het gelukkig steeds
populairder, maar het heeft veel te lang onterecht
een geitenwollensokkenimago gehad. Bij het grote
publiek begint duurzame mode nu echt door te
breken. Wij merken dat ook aan de mensen die
onze winkel bezoeken: ons publiek wordt steeds
groter en gevarieerder, en dat is maar goed ook!”
Charlie + Mary, Gerard Doustraat 84, Amsterdam.
www.charliemary.com.

Coco & Marieke
Coco Noordervliet en Marieke Weemaes kozen voor
een andere aanpak om een bijdrage te leveren aan
een eerlijkere kledingindustrie. Zij schreven in het
kader van hun afstudeerproject voor hun opleiding
aan de European Fashion Business School in Doorn
een handleiding voor internationale kledingbedrijven om aan te slag te gaan met Corporate Social
Responsibility (CSR). Marieke: “Veel bedrijven denken
dat het te omslachtig is om het bestaande beleid om
te gooien en CSR te integreren in hun bedrijfsvoering. Met onze handleiding willen wij zo veel mogelijk
bedrijven ervan overtuigen dat dit wel kan. We hebben
een stappenplan opgesteld waarmee een bedrijf een
CSR-beleid formuleert en dit vervolgens invoert in de
hele organisatie.” Coco: “Om onze scriptie te kunnen
schrijven hebben we met veel verschillende partijen
gesproken: bedrijven die al met CSR bezig zijn, maar
ook consultants en NGO’s. Door onze scriptie zijn we er
nog meer van overtuigd geraakt dat CSR
vanzelfsprekend moet zijn, niet optioneel.”
Je kunt de scriptie The green wave through your
fashion company vinden op de website van Fair
Fashion.
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Afbeelding links: Chique jurken gemaakt van
hergebruikt materiaal.
Afbeelding rechts: De Tilburgse studenten showden hun eigen
ecohip collectie in een modeshow op school.

groene gordijnen, tafelkleden en beddenlakens
die niet meer gebruikt werden. Uit deze verzameling stoffen ontwierp en naaide ieder groepslid
een eigen jurk die vervolgens op een fotoshoot
en modeshow werd gedragen. Hirschman: “Het
was voor ons belangrijk dit onderwerp te kiezen.
Zo hebben wij laten zien dat het zelfs mogelijk is om
chique bruidsjurken uit oude stoffen te maken en zo
duurzaam te produceren.”
Er zijn al veel studenten aan de slag gegaan met
de issues rond eerlijke kleding. Fair Fashion
selecteerde op de volgende pagina’s een aantal
inspirerence projecten voor je.
Een groene bruiloft: gerecyclede bruidsjurken
In het tweede jaar van haar opleiding Technische
Commerciële Textielkunde aan Saxion Hogescholen in Enschede kreeg Pola Hirschman de
opdracht om een innovatief en orgineel ontwerp
te maken voor een bekend haute couture-merk.
Hirschman en haar klasgenoten, Anja Conrad,
Jana Ehrlich en Linda Niessing, kozen ervoor om
ecologisch en sociaal duurzame bruidsjurken
te ontwerpen: “Er bestaat al duurzaam geproduceerde bruidsmode, daarom waren wij op zoek
naar een nieuwe insteek. We besloten stoffen te
gaan hergebruiken, om milieuvervuiling door het
afdanken van kleding terug te dringen.” Bij oma’s,
6 tantes en vrienden werd gezocht naar witte en

Jaarlijks wordt er in Nederland zo’n 220 miljoen kilo
textiel weggegooid door consumenten en bedrijven.
Slechts een derde hiervan krijgt een tweede leven
en wordt als vintage verkocht, getransporteerd naar
derde wereldlanden of hergebruikt als poetslap of
matrasvulling. Een kledingstuk langer gebruiken is
beter voor het milieu.

Ecohip: duurzaam design
Op de School voor Mode, onderdeel van ROC
Tilburg, werkten studenten van het tweede jaar
Mode Design en Mode Maatkleding aan het
project Ecohip. De studenten wilden laten zien
dat het heel goed mogelijk is om hippe kleding te
maken met duurzaam geproduceerde stoffen zoals biologisch katoen; ondertussen leerden zij over
de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie
wereldwijd. Tijdens het ontwerpen hebben de
studenten zich laten inspireren door verschillende

Tekst: Geert-Jan Davelaar, Miriam van Ommeren

culturen: in elk kledingstuk zijn invloeden van twee
verschillende culturen verwerkt. “We hebben eerst
onderzoek gedaan naar stoffen die milieuvriendelijk
gemaakt worden. Met z’n tweeën hebben we een
ontwerp gemaakt voor een kimonojurk; daarin
zitten Nederlandse en Japanse invloeden. De jurk is
gemaakt van gebreide brandnetelstof en katoen.
Als finishing touch heeft de jurk een van hennep
geweven visnetkraag,” aldus studenten Wietske
Belterman en Laura Poortvliet. Ter afsluiting van het
project showden de studenten hun ontwerpen
tijdens een modeshow op school.
Katoen is een dorstig plantje: om voldoende katoen
voor één T-shirt te telen is zo’n 2700 liter water nodig.
Voor diezelfde hoeveelheid katoen worden 7 eetlepels
bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die gifstoffen zijn erg
schadelijk voor de arbeiders die met katoen werken,
en voor rivieren en akkers. Daarnaast komen er zeer
veel schadelijke stoffen vrij bij het bleken en verven
van de stof. Biologisch katoen is veel minder belastend: er worden bij de teelt geen bestrijdingsmiddelen
en genetisch gemanipuleerde grondstoffen gebruikt.
Er zijn ook milieuvriendelijkere alternatieven zoals
hennep, brandnetel, bamboe en linnen, maar deze zijn
(nog) niet heel makkelijk verkrijgbaar.

Beeld: Pola Hirschman, Marloes Coppes

HighTight voor slow fashion
Sascha Vos de Wael verdiepte zich tijdens haar
studie ‘Fashion & Branding’ aan AMFI in de
geschiedenis van het t-shirt. “De afgelopen 40 jaar
heeft het t-shirt zich ontwikkeld van mode-icoon tot
wegwerpproduct. Tegenwoordig heeft iedereen
stapels t-shirts in de kast liggen met allerlei verschillende prints, en is het geen bijzonder item meer. Ik
wilde het t-shirt zijn iconische status teruggeven.” De
t-shirts van HighTight zijn unieke mode items die in
kleine oplages gemaakt worden, op breimachines
in het Textielmuseum in Tilburg. Als uitgangspunt
voor het ontwerp worden grafische prints gebruikt,
die omgezet worden in een patroon en vervolgens
uitgevoerd in natuurlijke materialen. In de toekomst
wil Vos de Wael haar collectie graag uitbreiden, al
zal de productie altijd kleinschalig blijven: “Ik wil de
exclusiviteit van het concept behouden.”
www.hightight.nl
Slow Fashion probeert de snelheid van Fast Fashion
af te remmen. Slow Fashion richt zich op kwaliteit in
plaats van kwantiteit. Het is een manier van denken
waarbij geprobeerd wordt de negatieve impact van
kleding op mens en milieu te verkleinen, en om te buigen naar iets positiefs. Dr. Kate Fletcher, de bedenker
van Slow Fashion zegt: “Slow Fashion doet recht aan
zowel onze psychologische behoeften (om een identiteit te vormen, met anderen te communiceren, om
creatief te zijn) en onze materiële behoeften (om ons
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In 2009 kwam Soepboer in contact met Fioen
van Balgooi, die na haar afstuderen aan de HKU
het bureau Refinity oprichtte; een onderzoeks- en
adviesbureau voor eco-effectief modeontwerpen.
Volgens de principes van Cradle 2 Cradle (C2C)
gingen zij een samenwerking aan om kledingstukken te ontwerpen die zo ‘eco-effectief’ mogelijk zijn:
Fragment Textiles. Het ging hierbij verder dan enkel
het recyclen van materialen: het gehele ontwerp
--------------------------moest afbreekbaar zijn. Berber: “We ontwierpen
Afbreekbaar ontwerp van wieg tot graf
een jurk die bestaat uit losse delen van biologische
wol, in de vorm van sterren of vierkanten in verschilConceptueel modeontwerper Berber Soepboer
lende kleuren, die samengevoegd een kledingstuk
is in haar werk altijd bezig met het ontwerpen van
kunnen vormen. De delen worden door middel van
kledingstukken die op verschillende manieren
kleine inkepingen aan elkaar bevestigd: er komen
gedragen kunnen worden en ‘persoonlijk’ zijn.
geen knopen of ritsen aan te pas.”
Duurzaamheid beperkt zich bij haar niet tot
materiaalkeuze en productieomstandigheden: zij www.berbersoepboer.nl | www.refinity.eu
vindt het ook belangrijk dat de drager iets van zich- Berber Soepboer heeft samen met Anne Stooker
zelf aan het kledingstuk kan toevoegen: “Dat is mijn een concept store in Amsterdam:
www.soepboerstooker.nl
8 manier om het ‘wegwerp’ idee onderuit te halen.”
warm te houden and ons te beschermen). Slow
Fashion gaat over een rijkere interactie tussen
ontwerper en maker; maker en kledingstuk; kledingstuk en gebruiker. Het is een glimp van een andere - en
meer duurzame - toekomst voor de textiel- en kledingsector en een kans voor het bedrijfsleven om zaken te
doen en in dezelfde mate recht doet aan arbeiders, het
milieu en consumenten”.

De Cradle to Cradle (C2C) filosofie is een kijk op
duurzaam ontwerpen waarbij wordt gezocht naar
de ultieme kringloop. Volgens het principe afval =
voedsel zoeken de ontwerpers naar manieren om van
oude materialen weer nieuwe te maken, zonder dat
er sprake is van kwaliteitsverlies. Dit gaat verder dan
recyclen (door de bedenkers van C2C downcycling
genoemd): bij recyclen verliest het oorspronkelijke
product zijn waarde: van spijkerbroek tot poetsdoek.
C2C gaat juist om upcycling: het verbeteren van het
oude product door het een nieuw en beter leven te
geven. C2C ziet de levensloop van een product niet als
een rechte lijn, van wieg tot graf, maar als een cirkel:
van wieg tot wieg.

Linker pagina: De T-shirts van HighTight zijn
unieke mode items waarvan de patronen gebaseerd zijn op grafische prints.
Boven: Fragment Textiles door Soepboer en Balgooi, een soort lego binnen de mode
Beeld: Daan Vos de Wael, Savale
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Kijk eens in de labels van de kleren die je aan
hebt. Naast de wasvoorschriften staat daarop
ook vaak vermeld waar dat leuke shirtje of die
coole jeans is gemaakt: grote kans dat daar
‘Made in China’, ‘Made in India’ of ‘Made in
Bangladesh’ staat. Ruim 90 procent van de
kleding die je hier in de winkel koopt wordt buiten
Europa geproduceerd. In veel van die productielanden zijn de arbeidsomstandigheden vaak
slecht. Wat gaat er dan niet goed? Fair Fashion
zet de grootste uitdagingen op het gebied van
kledingproductie voor je op een rij.

Mode is mensenwerk
Kleding wordt gemaakt door mensen zoals jij en ik.
In tegenstelling tot andere sectoren is de kledingindustrie weinig geautomatiseerd. Het productieproces waarbij in grote hallen kleding wordt
gemaakt door arbeiders achter naaimachines
(het Cut-Make-Trim-proces) is erg arbeidsintensief.
De investering die nodig is om een kledingfabriek te
beginnen is relatief laag, maar ook in de mensen
achter de naaimachine wordt weinig geïnvesteerd: de lonen in de kledingindustrie zijn over het
algemeen veel te laag.

De keten van kleding
Tot ongeveer 1960 kende ook Nederland een
bloeiende kledingindustrie. Vanaf die tijd begonnen veel kledingmerken hun productie naar
lagelonenlanden te verplaatsen omdat de productie daar veel goedkoper was. Sindsdien is de
kledingindustrie een schoolvoorbeeld geworden
van bedrijfsvoering in de geglobaliseerde economie. Merken en kledingketens bepalen in hoge
mate waar en tegen welke prijs er geproduceerd
wordt. Ze hebben bijna nooit eigen fabrieken; hun
productie komt tot stand via ingewikkelde productieketens, verspreid over de hele wereld. Fabrieken
besteden opdrachten ook nog eens uit. Zo komt
een groot deel van het werk terecht in het informele circuit van thuiswerk en illegale ateliers: de
sweatshops.

Als een naaister in Bangladesh 12 jaar werkt, heeft ze
nog minder geld verdiend dan een verkoopster in een
Nederlandse kledingwinkel in een maand.

Van het minimumloon in Bangladesh, ongeveer 17
euro, kan een mens niet leven. Uit onderzoek van
de Schone Kleren Campagne bleek dat 88% van
de arbeiders in Bangladesh minder dan de helft
verdiend van wat ze als kostwinner nodig hebben
om te leven. Er werd berekend dat één persoon
ongeveer 53 euro per maand nodig heeft, en een
gezin van vijf zo’n 110 euro. De Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (de ILO)
en de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens stellen dat iedereen recht heeft op een
leefbaar loon. Dit is een loon waarmee arbeiders
in hun basisbehoeften kunnen voorzien: voedsel

Tekst: Geert-Jan Davelaar

Beeld: Clean Clothes Campaign

Zo’n 85% van de kledingarbeiders is vrouw.
Deze jonge meisjes werken extreem lange
dagen voor te weinig geld.

en schoon water, onderdak, kleding, onderwijs,
gezondheidszorg, vervoer en wat spaargeld. Een
arbeider uit Bangladesh vertelt: “Wij maken kleren
voor anderen, maar we kunnen zelf geen kleding
kopen. Onze families in de dorpen wachten op
geld. We verkeren in nood. De voedselprijzen zijn
zo hoog dat we geen rijst en peulvruchten kunnen
kopen.”

Veel arbeiders krijgen ook te maken met intimidatie
en geweld, en mogen zich niet organiseren in een
vakbond om samen voor hun rechten op te komen. Daarnaast zijn de omstandigheden in de kledingfabrieken verre van gezond. In veel fabrieken
krijgen de arbeiders geen schoon drinkwater en
mogen ze niet naar de wc. Door de extreem lange
werkdagen, hoge werkdruk en slecht ingerichte
werkplekken heeft bijna de helft van de kledingarbeiders klachten die tot RSI kunnen leiden.

Een naaister in een Aziatische kledingfabriek werkt
vaak 60 tot 90 uur per week. De tijd die zij overwerkt zou
Veel fabrieken zijn onveilig en daardoor gevaarlijk om
bij ons een fulltime baan kunnen zijn.
in te werken. In februari 2010 brak er door kortsluiting
Hongerlonen werken overwerk in de hand
een grote brand uit in een Bengaalse fabriek waarbij 21
Arbeiders kunnen niet anders dan overwerken,
arbeiders om het leven kwamen; meer dan 50
omdat ze veel te weinig verdienen tijdens een
mensen raakten gewond. In de fabriek werd onder
normale werkdag. Maar dit is niet de enige oorandere kleding voor H&M gemaakt. Door de slechte
zaak: fabrieksmanagers pushen arbeiders op een ventilatie ontstond er al snel een dikke, giftige rooknormale dag 10 tot 12 uur lang te werken. In het
wolk. De arbeiders konden niet ontsnappen omdat
hoogseizoen of als er targets gehaald moeten wor- de nooduitgangen waren geblokkeerd. Volgens de
den, zijn de werkdagen soms wel 16 tot 18 uur lang, brandweer in Dhaka waren de aanwezige brandblus7 dagen per week, ondanks dat dit bij wet verbosers onbruikbaar. De kledingindustrie in Bangladesh is
den is. De productiedoelen die worden gesteld zijn berucht vanwege zijn onveilige fabrieken. Sinds 2000
zo hoog dat ze onmogelijk binnen in de normale
zijn er 273 kledingarbeiders omgekomen bij vergelijkwerktijd gehaald kunnen worden. “We moeten van bare ongelukken.

9 uur ‘ s ochtends tot 1 uur ‘s nachts werken We kunnen er niet voor kiezen om alleen overdag of alleen
‘s nachts te werken - dit is een full-day job”, legt een
Indiase kledingarbeidster uit.

Wat kledingmerken hieraan doen
Uiteindelijk betalen de arbeiders de kosten van de
(goedkope) kleding die wij hier kopen. Gelukkig
zijn er steeds meer bedrijven die hun verantwoor-
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delijkheid nemen en werken aan verbeteringen.
Tegenwoordig hebben de meeste bedrijven een
gedragscode opgesteld. In deze code of conduct
staan regels waaraan een leverancier moet voldoen, zoals een verbod op kinderarbeid, het recht
op veilige en gezonde werkomstandigheden, een
maximaal aantal werkuren en betaling van het
minimumloon.
Deze gedragscodes stellen echter weinig voor als
de naleving ervan niet wordt gecontroleerd. Het
merendeel van de kledingfabrieken blijkt namelijk
bij inspectie niet te voldoen aan de gedragscodes
van de afnemers. De afgelopen jaren is er een
industrie van controlebureaus ontstaan, maar in
de praktijk blijkt dat veel van de fabriekscontroles te
oppervlakkig worden uitgevoerd. Verborgen misstanden in de fabriek, zoals intimidatie, discriminatie en onderdrukking van vakbonden zijn moeilijk
boven tafel te krijgen. Een arbeider vertelt: “Het bezoek van een kledingmerk is als een festival. Het management vraagt ons mooie jurken aan te trekken.
Maar we worden gedwongen om te liegen. We
krijgen instructies over wat we moeten zeggen. Als
je iets verkeerds zegt zullen de klanten weggaan,
wordt de fabriek gesloten en verlies je je baan.” Om
ervoor te zorgen dat controleurs niet om de tuin
worden geleid is het essentieel dat de arbeiders zelf
bij de controles worden betrokken. Zij weten immers
het beste wat er mis gaat in de fabriek en hoe dit
kan veranderen. Eén van de organisaties die werkt
aan oplossingen voor deze issues is de Fair Wear
Foundation (zie pagina 17)
De impact van Fast Fashion
In de praktijk blijkt dat arbeidsomstandigheden
alleen structureel kunnen veranderen als het
inkoopbeleid van kledingbedrijven wordt aangepast. Door de opkomst van fast fashion is de cyclus
van mode enorm versneld. Waren er vroeger vier
seizoenen waarin nieuwe kleding op de markt
verscheen, nu ligt er in winkelketens als H&M, Zara
en Primark bijna wekelijks een nieuwe collectie.
Merken willen zo snel mogelijk the latest look in de
winkel hebben, en klanten willen steeds weer verrast worden. Om dit tempo te behouden worden
de levertijden steeds korter. Zo duurt de productiecyclus van Zara gemiddeld vier tot vijf weken,
daarin zijn slechts tien dagen ingeruimd voor het in
elkaar naaien van het kledingstuk.
12 Naast deze korte levertijden worden nieuwe orders

Winkel 42%		
- Winst		
- Huisvesting 0,84
- Personeel		
- Overige kosten
Kledingmerk 21%
- Winst		
- Transport		
Fabriek18%
- Winst		
- Materialen 3,15
- Overige kosten

Euro
1,12
1,68
6,87
0,63
4,62

0,52
0,99

Belasting 16%		

4,00

Loon Kledingarbeider 3%

0,58

TOTAAL 100 %		

25,00

Wie krijgt wat van de verkoopprijs
van een T-shirt

steeds later geplaatst. Samen zorgt dit voor een
hoge druk op leveranciers. Deze druk werkt door op
de arbeidsomstandigheden van de mensen die
de kleding maken. Vanwege de onderlinge concurrentie zullen veel fabrikanten een plotselinge
order toch willen aannemen, ook al is hun productiecapaciteit op dat moment onvoldoende. Dit
zorgt zowel voor (vaak onbetaald) overwerk van de
kledingarbeiders en uitbesteding van delen van
de productie aan subcontractors, vaak kleinere
bedrijfjes of (thuis)werkplaatsen. In deze informele
arbeid komt kinderarbeid relatief vaak voor.
Het verhaal achter het ‘Made In’-label is niet
simpel. Alle beslissingen die op het hoofdkantoor
van een kledingbedrijf worden gemaakt hebben
impact op een groot aantal mensen verderop in
de toeleveringsketen. De kledingindustrie heeft
mensen nodig die hun creativiteit gebruiken om
ervoor te zorgen dat die impact positief is: de kledingindustrie heeft de mogelijkheid om het leven
van miljoenen mensen te verbeteren, en jij - de
fashion professional van de toekomst - kunt hier een
bijdrage aan leveren: fair fashion is the future!
Dit artikel is gebaseerd op de Fair Fashion Files.
Kijk voor meer informatie over de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie op
www.schonekleren.nl/fairfashion/over-de-issues/

Tekst: Femke de Vries

Beeld: Liesbeth Sluiter

Vrouwen
dragen de
kledingindustrie
Veel vrouwen houden van kleding. En hoewel ook steeds meer mannen geïnteresseerd zijn in mode,
zijn het vooral vrouwen die shoppen en modebladen lezen. Glossy’s springen gretig in op deze
belangstelling. In prachtige fotoreportages worden de nieuwste must haves aangeprijsd. Een vrouw
kan hier niet genoeg van hebben, is de boodschap.
Dit staat in schril contrast met het verhaal van een meisje dat in een kledingfabriek in Sri Lanka werkt: “Ik
ben een meisje, maar heb geen oorbellen – ik heb simpelweg het geld niet om me modieus te kleden,
want met mijn salaris kan ik me nauwelijks iets veroorloven.”
In de kledingindustrie zijn vrouwen in de meerderheid. Van de 47 miljoen kledingarbeiders die in landen
als Sri Lanka, China, Bangladesh en India werken is 85 procent vrouw. De omstandigheden in deze
fabrieken zijn vaak erg slecht en vrouwen worden het hardst getroffen: vrouwelijke kledingarbeiders
verdienen (veel) minder dan hun mannelijke collega’s en promotie maken ze niet of nauwelijks.
De stem van vrouwen wordt vaak niet gehoord, gewoon omdat ze vrouw zijn. “Vrouwen kunnen als
poppetjes aan het dansen worden gebracht,” vertelt een arbeidster uit Bangladesh. Ook seksuele intimidatie komt regelmatig voor: “Ze [de opzichters, red.] gebruiken verschrikkelijke taal,” legt een arbeidster uit, “en ik voel me zo vies dat ik vaak het liefste wil opstappen.”
Het is lastig voor deze vrouwen om samen voor hun rechten op te komen. Dit heeft te maken met de
in deze landen bestaande opvattingen over de rol van de vrouw. Het werk van vrouwen wordt minder
gewaardeerd en ze worden geacht zich in hun rol te schikken. Daarnaast moeten ze ook nog het hele
huishouden runnen. Met werkweken van 70 of 80 uur hebben vrouwen vaak eenvoudigweg geen tijd
voor vergaderingen en demonstraties.
Als inkoper of manager bij een kledingbedrijf kun je de vrouwen die jouw kleding produceren steunen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat een kledingfabriek een veilige werkplek is, dat zwangere
vrouwen niet met gevaarlijke chemicaliën hoeven te werken, en niet vanwege zwangerschap worden
ontslagen. Of door leveranciers te vragen vrouwen dezelfde kans op promotie te geven als mannen.
Ook in de Nederlandse kledingbranche zijn vrouwen in de meerderheid. Tweederde van de ondernemers in de modebranche en 85 procent van de werknemers in kledingwinkels is vrouw. Wereldwijd wordt
de kledingindustrie dus door vrouwen gerund. En dat schept een band - tussen de vrouw die een truitje
koopt, de vrouw die dat truitje in- en verkoopt én de vrouw die het truitje in elkaar heeft genaaid. Deze
band wil de Schone Kleren Campagne versterken. Zodat vrouwen, op welke manier zij ook met kleding
bezig zijn, zich inzetten voor kleding die onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt.
Dit is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen in Goed Goed nieuws nr 11, 2009.
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Tekst: Miriam van Ommeren

Schone
Kleren
Campagne

Beeld: Geert Snoeijer

Schone Kleren
voor iedereen
De Schone Kleren Campagne gaat voor goed goed
De Schone Kleren Campagne gaat voor een wereld
waarin alleen kleding te koop is die onder goede
arbeidsomstandigheden is gemaakt. De SKC
vertegenwoordigt een uitgebreid netwerk van
verschillende organisaties, zoals de Max Havelaar,
de Landelijke India Werkgroep, FNV, CNV, SOMO,
Oxfam Novib en de Nationale Jeugdraad. De Schone
Kleren Campagne is onderdeel van het internationale
platform Clean Clothes Campaign. Dat is een netwerk
van onder andere vakbonden, consumentenorganisaties, vrouwengroepen, ontwikkelingsorganisaties en
onderzoeksgroepen. Samen vormen ze een een breed
spectrum van meer dan 250 organisaties in productie- en consumptielanden.

De Schone Kleren Campagne
zet zich al 20 jaar in voor eerlijke kleding.

In 1999 werd de Fair Wear Foundation opgericht (zie p.
17), een organisatie waarbij bedrijven die hun kledingketen structureel willen verbeteren, zich kunnen aansluiten. Fair Wear Foundation is internationaal gezien
een van de meest vooruitstrevende organisaties als
het gaat om eerlijke kleding, en bekende Nederlandse
en internationale merken als Gsus, Expresso, J.C.
Rags, McGregor, Cheap Monday, Filippa K en Acne zijn
erbij aangesloten.

Ook de rol van het internationale bedrijfsleven is vaker
onderwerp van discussie. Veel bedrijven zijn tegenwoordig bereid de brand te blussen, als ze geconfronWat de Schone Kleren Campagne doet
teerd worden met arbeidsrechtenschendingen. De
volgende stap is dat ze ervoor zorgen dat die brand
De Schone Kleren Campagne voert over belangrijke,
actuele onderwerpen zoals leefbaar loon en vrouwen- hoe dan ook niet uitbreekt. Enkele bedrijven doen dat
al. Arbeiders melden voorzichtige verbeteringen op het
rechten landelijke campagnes om in één keer zoveel
gebied van veiligheid op de werkvloer en arbeidsconmogelijk aandacht te trekken van publiek, pers en
tracten. Toch moet er nog veel gebeuren voordat arbeibedrijven. De SKC benadert bedrijven om ze hun
ders werkelijk goede arbeidsomstandigheden hebben.
verantwoordelijkheid voor de productie van hun
Zij hebben recht op een loon waarvan ze kunnen leven,
kleding te laten nemen. Als er in fabrieken mensenop gewone werkuren en op een vakbond waarin zij
rechtenschendingen plaatsvinden ondersteunt de
zich kunnen verenigen. Daarom blijft SKC streven naar
SKC arbeiders in hun strijd voor gerechtigheid. Ook
overheden zijn belangrijk: SKC vraagt overheden goede goed goed:eerlijk gemaakte kleding.
wetgeving te implementeren en zelf duurzaam in te
Kijk voor meer informatie over de Schone Kleren
kopen.
Campagne en wat jij kunt doen voor eerlijke kleding op
Enkele successen van afgelopen 20 jaar
www.schonekleren.nl
De ‘Koop de HEMA’-campagne in Nederland (2007) was
een groot succes: in amper twee weken werd meer dan
een kwart miljoen euro toegezegd door klanten die een
stukje van de HEMA wilden kopen als hun lievelinswinkel dan eerlijke kleding zou verkopen. De HEMA
werd uiteindelijk voor een miljard verkocht aan een
Engelse investeerder, maar zegde toch toe te onderzoeken hoe verbeteringen konden worden gemaakt.
www.koopdehema.nl
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Zojuist heb ik in uw winkel het volgende kledingstuk gekocht /
overwogen te kopen:
Soort:

Wilt u mijn vraag/vragen doorgeven aan de bedrijfsleiding
van uw winkel en het kledingmerk? U kunt uw antwoord
sturen naar:
Naam:

Merk:

E-mail- of postadres:

Omdat de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie vaak
slecht zijn maak ik me zorgen om de mensen die aan dit kledingstuk hebben gewerkt. Ik wil eigenlijk alleen maar kleding
kopen die onder goede arbeidsomstandigheden zijn gemaakt.
Kunt u mij vertellen:

O

Wat uw bedrijf doet om arbeidsomstandigheden te verbeteren, en hoe u controleert of dit succesvol is?

O Hoe u ervoor zorgt dat de arbeiders in de fabrieken die uw
kleding produceren zelf voor hun rechten op kunnen komen?

Ik zou het op prijs stellen als u een kopie van uw antwoord
stuurt naar:
info@schonekleren.nl / Schone Kleren Campagne, Postbus 11584, 1001 GN Amsterdam.
Vriendelijk bedankt!

O Hoe u weet dat de arbeiders in hun levensonderhoud kunnen
voorzien op basis van de prijs die u voor de kleding betaalt?

O Waar ik extra informatie kan vinden over de arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar uw kleding wordt gemaakt?

O Anders, namelijk:

Fair Fashion: naar een eerlijke kledingindustrie wil er samen met studenten en docenten in het modeonderwijs
voor zorgen dat de kledingindustrie eerlijker wordt. Dat
wil jij toch ook?
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Upgrade your ethical fashion skills!
www.fairfashion.org

I

FAIR
FASHION

Tekst: Miriam van Ommeren

Beeld: buro RuSt en Arjan Benning

Onderweg
naar eerlijke
Fair Wear
kledingFoundation
De laatste jaren groeit bij veel kledingbedrijven
het besef dat er dingen moeten veranderen in
het productieproces van kleding, en dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor die veranderingen.
Maar het is voor een bedrijf niet zo eenvoudig om
in haar eentje veranderingen in het productieproces aan te brengen en hier op afstand controle
op uit te voeren. Gelukkig kunnen kledingmerken die willen overstappen op een duurzamere
manier van produceren zich aansluiten bij de Fair
Wear Foundation, zodat zij samen met andere
merken, vakbonden en maatschappelijke organisaties kunnen werken aan eerlijke kleding.

Waarom besluit een bedrijf om zich met duurzame
mode bezig te houden? “De beweegredenen
lopen uiteen”, legt Schop uit, “Sommige modemerken vinden het een belangrijk onderdeel van
hun filosofie en bedrijfsvoering en nemen het principe van duurzaamheid vanaf het begin mee in de
ontwikkeling van het merk. Andere, vaak grotere,
modebedrijven schakelen later over op duurzaam
geproduceerde kleding omdat zij een zekere
publieke druk voelen, bijvoorbeeld vanuit organisaties als Schone Kleren Campagne. Motieven op
het gebied van risk management spelen dan een
grote rol.”
Een goed voorbeeld van een groot modebedrijf
De knalroze muren in het kantoor van Fair Wear
dat zich heeft aangesloten bij FWF is McGregor.
Foundation (FWF) contrasteren hevig met de zake- In het begin kostte de omschakeling veel tijd en
lijke uitstraling van het Amsterdamse World Fashion moeite, maar inmiddels heeft McGregor goede
Centre, waarin FWF gevestigd is. Sofie Schop, sinds stappen gezet om de productie te verduurzamen.
2004 werkzaam bij FWF als business development
“De aanlooptijd was lang,” zegt Schop. “Je ziet bij
manager, schenkt thee in en praat ondertussen
veel bedrijven dat ze zich in het begin niet goed rehonderduit over haar werk.
aliseren wat deelname aan FWF inhoudt, en dat de
Schop studeerde in 2004 af aan het AMFI, op Inter- omschakeling veel tijd en moeite kost. Maar als het
national Fashion Management. “Tijdens mijn studie eenmaal loopt dan zijn alle partijen zeer tevreden.”
aan het AMFI was duurzame mode geen onderHoe deelnemerschap werkt
werp van gesprek. Er was slechts één docent, Jan
Piscaer, die aandacht besteedde aan het verbete- Wanneer een modebedrijf zich bij FWF wil aansluiren van de logistiek bij het productieproces; hierbij ten, wordt zij allereerst ingelicht over de spelregels.
ging hij ook in op de werkomstandigheden voor de Wanneer een bedrijf aantoont serieus te willen
arbeiders zelf. Sindsdien is er gelukkig veel veranmeewerken levert het bedrijf een werkplan in. Zo
krijgen zij een realistisch beeld van welke inspanderd en wordt er steeds meer aandacht besteed
aan het onderwerp, maar wat mij betreft is er nog ningen van hen wordt verwacht. Als dit werkplan
steeds veel ruimte voor verbetering.” In haar functie door FWF wordt goedgekeurd tekenen zij de gebenadert en begeleidt Schop bedrijven die zich bij dragscode van FWF, waarna zij hun leveranciers
FWF willen aansluiten, en onderhoudt zij contacten informeren over hun deelname. Bedrijven blijven
met partijen in de Europese landen waar FWF deel- vervolgens jaarlijks een werkplan schrijven waarin
nemers gevestigd zijn, zoals vakbonden.
staat welke acties dat jaar ondernomen zullen
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worden. FWF controleert onafhankelijk, samen met
organisaties in de productielanden, welke verbeteringen er worden doorgevoerd. Bedrijven moeten
hun eigen productieproces in kaart brengen om
er zo voor te zorgen dat hun fabrieken door middel
van audits (onderzoek en controle van een proces, bijvoorbeeld fabriekscontroles) gecontroleerd
kunnen worden. ” Het is belangrijk dat FWF streng
toezicht houdt op de naleving van de gedragscode: “Het is niet de bedoeling dat een bedrijf
jarenlang een beetje meehobbelt zonder echt iets
aan duurzaamheid te doen”, vertelt Schop.

De Fair Wear Foundation is een van oorsprong
Nederlandse organisatie die sinds 1999 streeft naar
goede arbeidsomstandigheden in productielanden.
Bedrijven die zich bij FWF aansluiten implementeren
de arbeidsnormen die in de gedragscode worden
genoemd, en accepteren de controle van FWF op
daadwerkelijk verbetering van de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers en op hun hoofdkantoor.
De uitgangspunten van de Gedragscode voor de
Kledingindustrie zijn:
• ketenverantwoordelijkheid
• arbeidsnormen die zijn gebaseerd op de algemeen
geaccepteerde ILO-Conventies en de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
• “procesbenadering” ten aanzien van implementatie
• betrokkenheid van lokale belanghebbenden (stakeholders) bij inspecties en uitvoering van Verbeterplannen
• onafhankelijke controle, ofwel “externe verificatie”,
op de implementatie van de gedragscode

Onafhankelijke verificatie door FWF laat de impact
van het bedrijf op de werkomstandigheden in
de fabrieken zien. FWF maakt de gedragscode
geloofwaardig en geeft daarnaast ondersteuning
in de vorm van bijvoorbeeld landenstudies en
trainingen.
Omdat FWF lokale organisaties zoals vakbonden
of arbeidersorganisaties in haar netwerk heeft
worden de arbeiders zelf betrokken bij de verbeteringen in de fabrieken.
Meer informatie op www.fairwear.org
Het besef dat bedrijven de mogelijkheid en verantwoordelijkheid hebben om arbeidsomstandigheden in fabrieken te verbeteren groeit. “De afgelopen tijd zijn er weer vijftien bedrijven bijgekomen,”
zegt Schop, “en daar zitten naast werkkledingbedrijven en private labels ook populaire merken zoals
Nudie Jeans en J.C. Rags bij”. En dat is een goede
ontwikkeling, want hoe meer bedrijven zich aansluiten, hoe sneller eerlijke kleding dichtbij komt.
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Tekst: Lyndsey Dubbeld

Beeld: www.defotomakerij.nl

SWAPPING
IS SEXY
Sexy
com voortdurend in gang worden gehouden.
En ‘swappen’ is ook nog eens een gezéllige manier
van groen doen. Je kunt thuis met vriendinnen
een kledingruilavond houden. Daarnaast zijn
er hippe ruilfeesten, waar je verwend wordt met
muziek door een live dj, gratis make-up workshops
en goodie bags vol verantwoorde theetjes. Stylisten
behoeden je er voor een nieuwe modemisser
Ruim 70 procent van de vrouwen doet maandelijks een miskoop, bleek in 2009 uit onderzoek door en handige meiden vermaken must-haves ter
plekke tot je maat. Echte creatievelingen laten van
weekblad Flair en verkoopsite Mijnmiskoop.nl. Dat
verschillende afdankertjes één nieuw mode-item
betekent dat de gemiddelde kledingkast gevuld
maken. Tweedehandsjes recyclen, kán het nog
is met een aantal nauwelijks gedragen modeduurzamer?
items. Denk aan pumps met torenhoge hakken
Eigenlijk kan ik maar één minpuntje aan de
(ondraagbaar) of jeans in een maatje te klein
(deprimerend). Kledingruil is een snelle manier om swapping-trend ontdekken. Wie afdankertjes ter
van deze miskopen af te komen. Tegelijkertijd krijgt ruil aanbiedt, zal al snel het idee hebben helemaal
de garderobe een nieuwe impuls zonder dat je er goed bezig te zijn. Maar de arbeidsomstandigheden van de makers van alle miskopen worden
de portemonnee voor hoeft te trekken.
Swapping mag dan klinken als een uitvinding van er natuurlijk niet vanzelf beter op - zelfs als wij onze
vrekken en ‘recessionista’s’, het wordt ook door fans spreekwoordelijke H&M’etjes langer blijven dragen
van duurzame mode omarmd. Geheel conform de dan we gewend waren. Het gaat pas écht goed
als we en masse onze eerlijk geproduceerde kleslow fashion trend, die zich afzet tegen de wegding gaan ruilen!
werpcultuur van fast fashion, stimuleert kledingruil
een langere levensduur voor onze aankopen. Zo
Lyndsey Dubbeld is filosoof, trendanalist en modekan de doorstroom van kleding met behulp van
journalist.
websites zoals Rouleerdekleer.nl en Bigwardrobe.
19
19
Mischa Barton, Reese Witherspoon en Judith
Osborn doen het al. Vergeet snel de bedompte
tweedehandsjes en tuttige Tupperware-party’s:
swapping is sexy. Gratis nieuwe vintage scoren
mag gerust het nieuwe modeshoppen worden
genoemd.

Op een kledingruilfeest wordt jouw vod
andermans vintage.

IN HET
M DE
ONDERWIJS
Fair
Fashion

Jaarlijks vindt in het World Fashion Centre het symposium Beyond Green plaats. Meer dan
1000 studenten en docenten uit het modeonderwijs worden dan bijgepraat over fashion
& sustainability.
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Tekst: Geert-Jan Davelaar

Voor de meeste scholen die modeonderwijs
aanbieden is het tegenwoordig niet de vraag óf er
aandacht moet worden besteed aan arbeidsomstandigheden en duurzaamheid bij kledingproductie, maar hóe dat moet gebeuren. Was fair fashion
eerst een onderwerp waarover in een enkele
(gast)les aandacht werd besteed, nu werkt een
groot aantal onderwijsinstituten, met individuele
docenten als aanjagers, aan manieren om structureel aandacht te schenken aan de issues rond
eerlijke kleding. Het wordt meer en meer een vast
onderdeel van het curriculum, met een interdisciplinaire focus. Hieronder volgt een beschrijving van
een aantal voorbeelden die docenten kunnen helpen bij het besteden van aandacht aan ethische
themas of waarbij aangesloten kan worden om
extra stappen te zetten.

Beeld: Fair Fashion

Duurzaam Hoger Onderwijs
In 1998 werd dit netwerk van diverse onderwijsinstellingen (niet enkel instituten binnen het modeonderwijs) met interesse in duurzaamheid opgezet.
DHO is vooral gericht op kennis: binnen het netwerk
werken docenten, studenten en onderzoekers samen om informatie uit te wisselen en samen nieuwe
kennis te ontwikkelen. Daarnaast geeft DHO advies,
worden er thematische bijeenkomsten georganiseerd en beheert het een online forum.
www.dho.nl

Handboek docenten
Het internationale project ‘Fashioning an Ethical
Industry’, waar fair fashion onderdeel van uitmaakt,
heeft de Engelstalige handleiding Sustainable
Fashion: A Handbook for Educators uitgegeven. Het
handboek combineert een groot aantal artikelen
“Tegenwoordig wordt voor een meer bedrijfskundige
aanpak gekozen richting duurzaamheid. Duurzaamheid en lesideeën uit de onderwijspraktijk, ontworpen
door docenten en professionals uit verschillende
is niet enkel meer voor moraalridders. ”
landen. De verschillende lesprogramma’s, vol bruik- Docent Saxion Hogescholen
bare workshops en voorbeelden, zijn geschikt voor
Modebewust?
verschillende vakken en verschillende niveau’s.
Modebewust? is opgezet om studenten en docen- Voor het Fair Fashion-project heeft Schone Kleren
ten in het modeonderwijs te informeren, stimuleren Campagne een aantal van de workshops in het
Nederlands vertaald en samen met ander lesmateen ondersteunen bij het integreren van MVO en
mode in het onderwijs. Modebewust? onderhoudt riaal verzameld. Het handboek en de Nederlandse
onder andere het digitale platform www.modebe- bewerking Fair Fashion voor docenten zijn te bestelwust.nu waar ontzettend veel informatie te vinden len of te downloaden via www.schonekleren.nl/
is. Daarnaast is de publicatie Modebewust? Mode fairfashion/materiaal/voor-docenten/.
en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Door ethiek en duurzaamheid onderdeel te maken
uitgegeven dat een globaal overzicht geeft van
van lesprogramma’s kunnen docenten een bewat er in de mode en het onderwijs gaande is op
het gebied van MVO. Het boekje zet docenten en langrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen
van de kledingindustrie, waarbij er rekening wordt
studenten aan tot een uitwisseling van ideëen en
gehouden met zowel arbeidsomstandigheden
verdere ontwikkeling van studiemateriaal.
als het milieu. De meeste studenten weten wel dat
Beyond Green
er problemen zijn in de toeleveringsketen van de
kledingindustrie; dit bewustwordingsproces is al lanBeyond Green is een Engelstalig symposium dat
ger gaande. De uitdaging is ervoor te zorgen dat er
jaarlijks in november plaatsvindt in het World Famet die kennis iets gebeurt. Studenten van nu zijn
shion Centre in Amsterdam. Beyond Green wordt
georganiseerd door Amsterdam Fashion Institute, de professionals van de toekomst en hebben de
mogelijkheid om creatieve oplossingen te bedenArtEZ en Modebewust? en trekt jaarlijks meer dan
ken die ervoor zorgen dat de industrie eerlijker
1000 geïnteresseerden. Op deze bijeenkomst
geven een aantal gerenommeerde internationale wordt. Docenten kunnen dit proces stimuleren door
nog meer aandacht te schenken aan ethische
sprekers hun visie op fashion & sustainability, is er
onderwerpen binnen hun lessen en te linken met
een markt waar verschillende maatschappelijke
andere organisaties en initiatieven die dit ook
organisaties en bedrijven informatie geven en tonen studenten en afgestudeerden hun duurzame doen. Op die manier komt een eerlijke kledingindustrie dichterbij.
projecten.
www.beyondgreen.nl
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Tekst: Miriam van Ommeren

Beeld: Clean Clothes Campaign

Sweat
-Soap
RUMANA’S SWEATSOAP
Beleef online het leven van een kledingarbeidster

“Ik vertel iedereen erover – iedereen die ik tegenkom of die ik ken. Dan zeg ik: ‘Buitenlandse mensen krijgen informatie over ons.’ Ik heb nog nooit
“Ik heb nu een mobieltje! Ik heb altijd gedroomd van contact gehad met buitenlanders. Mijn vrienden
plagen me er soms mee. Dan zeggen ze: ‘Nu ga je
een mobiel. Hij is ook handig voor het maken van
zeker naar het buitenland en laat je ons hier achter.’
foto’s voor mijn Sweatsoap. Ik ben blij dat ik nu met
meer mensen contact kan hebben. Een mobiele te- (...) Ik heb er een hoop vrienden bij. Het lijkt wel een
lefoon is verboden in de fabriek. Als ze hem vinden, droom dat er mensen zijn die mijn leven volgen.
Laat ze me maar een brief schrijven. Het delen van
pakken ze hem voor straf af en krijg ik hem pas na
mijn ervaringen zal denk ik ook andere kledingardrie maanden weer terug.”
beiders helpen. Ik denk ook aan het verbeteren van
Dit was een van de eerste posts van Rumana op het hun levens. Mijn leven heeft betekenis gekregen.”
digitale dagboek www.sweatsoap.nl. Een half jaar
Rumana’s advies aan consumenten en modestulang hield zij ons op de hoogte van haar leven als
kledingarbeidster in Bangladesh. Rumana vertelde denten is: laat je informeren over wat er gebeurt in
over de lange werkdagen en de vele overuren die productielanden. Kijk waarom de kledingarbeiders
zij maakt, over het geld wat zij daarmee verdiende in zulke slechte omstandigheden verkeren. Probeer
er achter te komen waarom zij in deze positie zitten,
en waar ze niet van rond kan komen, over de
en wat hier aan gedaan kan worden. En help de
slechte omstandigheden in de fabriek en haar
mensen die hen helpen. Er zijn organisaties die
akelige supervisor. Maar ook over haar dochtertje
proberen het leven van kledingarbeiders te verbeen over haar dromen.
teren, steun deze groeperingen. Help het leven van
Rumana had nooit gedacht dat haar verhaal
Rumana en haar collega’s te verbeteren!
bijzonder genoeg zou zijn om verteld te worden
aan de buitenwereld. Gelukig weet zij nu dat zij met
In de zes maanden dat Rumana voor Schone
haar verhalen ervoor kan zorgen dat mensen weten hoe het is om een kledingarbeidster te zijn. Het Kleren Campagne een dagboek heeft bijgehouis te hopen dat haar verhaal voor verandering kan den is er veel gebeurd. Alle blogposts zijn op de site
zorgen, dat Europese consumenten beseffen hoe helemaal na te lezen. Ook de Viva heeft over haar
geschreven: www.sweatsoap.nl/Rumana_in_de_
moeilijk Rumana en haar collega’s het hebben.
viva.pdf
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Tekst: Aynouk Tan

Beeld: Milou Oord

Mode &
Identiteit

HIPPE VOGEL
OF FAUX PAS
Als modemensen van de toekomst weten we dat onze kleding voor een groot
deel onze identiteit bepaalt. We wanen ons een moderne, hippe vogel als we
in onze Bernhard Willhelm joggingbroek en onze gloednieuwe Levi's spijkerjas naar de academie fietsen. Maar wanneer we ons realiseren onder welke
omstandigheden die jas gemaakt is, krijgt deze opeens een andere
lading. Het imago van moderne, hippe vogel verbleekt als we
weten dat die gemaakt is door een meisje dat mogelijk seksueel geïntimideerd is in de fabriek waarin ze werkt, of door
een vrouw die zeer lange werkdagen maakt tegen een
loon waarvan ze niet kan leven. Als de kleding die we
dragen iets zegt over onze identiteit, wat zegt zo’n
onverantwoord geproduceerd jasje dan over
de drager?
We weten hoe belangrijk het is om
een begeerlijk imago te creëren.
Behalve op ons eigen kleedgedrag
passen we die kennis ook toe op de
kleding die we zelf maken. Wij weten
dat de massa met het aantrekkelijke
imago van een modemerk te bespelen,
te manipuleren is. Is het dan niet ook onze
verantwoordelijkheid om die kennis te gebruiken om verantwoord geproduceerde kleding een
begeerlijk imago aan te meten?
Wij, jonge modeontwerpers en andere ‘modemakers’,
zijn immers degenen die mede verantwoordelijk zijn voor de
arbeiders die uitgeput raken omdat ze óns broekje binnen een
paar uur af moeten hebben. Wij zijn degenen die behoren te
weten waar de kleding die wij zelf dragen en maken vandaan
komt en onder welke omstandigheden die gemaakt is. Wie
buigt deze onverantwoorde en alles behalve modieuze manier van produceren om, als wij het niet doen?
We zijn ons ervan bewust dat het einddoel van deze achterlijke praktijken luxe is. Wij weten dat we arbeiders laten
lijden, omdat we veel kleding nodig hebben om onszelf een
identiteit aan te meten. De vraag is echter wat voor identiteit
we, als modeontwerpers en als consumenten, nu precies
uitdragen met z’n allen. Want van een Levi's jasje dat geproduceerd is door arbeiders die voor een hongerloon werken
wordt niemand charmanter, toffer of moderner. Dat is, om
het in modetermen te vertalen, als een verwassen fleecetrui
gecombineerd met Crocs: een faux pas, oftewel spuuglelijk.
Aynouk Tan is modejournalist en fashion-icoon.
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Tekst: Geert-Jan Davelaar

Beeld: Fair Fashion

STUDENTEN
ZWOEGEN
Sweat
-Shop
IN
Tijdens de Beyond Green sustainability week, die in
november 2009 op het Amsterdam Fashion Institute
werd gehouden, werkte een groep studenten aan
het produceren van katoenen tassen. Zij kregen
de kans om zelf te ervaren wat het resultaat is van
oneerlijke kledingproductie.

documentaires zie je dit alleen van een afstand.
Daarom wil ik dit in het echt ervaren, zodat ik weet
hoe kledingarbeiders zich voelen”, licht ‘nummer
17’ toe.

Dat het draaien van een dergelijke productie een
enorme klus is bewees het resultaat van de dag.
Tijdens de sweatshop workshop werkten in totaal
De doelstelling van 500 tassen werd bij lange na
44 studenten in twee groepen 24 uur lang aan
niet gehaald: na 24 uur was er maar een kwart
het produceren van 500 tassen. Elke student werd van de productie af. Het beste resultaat betrof de
aangesproken met een nummer en kreeg een
bewustwording onder de studenten. Na afloop van
specifieke taak. De regels waren streng: niet praten, de sweatshop workshop gaf een groot deel van de
niet drinken en geen tegenspraak geven. Zo snel
deelnemers aan dat de ervaring een grote impact
mogelijk zo veel mogelijk productie draaien was
op hun had. ‘Nummer 2’: “Ik zal deze ervaring altijd
waar het om draaide. Drie uur lang werd er achter onthouden en meewegen in mijn toekomstige
elkaar geknipt, gestreken, genaaid en gesneden, beslissingen, ook als ik iets koop”. De studenten
onder streng toezicht van ‘opzichters’ en een
konden na 24 uur weer naar huis, maar voor veel
‘fabrieksdirecteur’. Daarna was er een korte pauze kledingarbeiders is de sweatshop een dagelijkse
van 15 minuten waarin er thee en kleine porties rijst realiteit waar ze niet zomaar van weg kunnen
werden uitgedeeld; net genoeg om het nog eens lopen. Zoals ‘nummer 6’ zei: “Respect voor de
drie uur vol te houden. Na zes uur werken werd de mensen die dit elke dag doen”.
eerste groep afgelost door de tweede en vertrokken de uitgeputte studenten naar een hostel voor Kijk voor meer foto’s en een link naar een reportage
een korte nacht, om zes uur later weer achter de
door NOS Headlines op de website van Fair Fashion:
www.fairfashion.org.
naaimachine plaats te nemen.
De studenten gaven zich bewust op voor de
workshop. “Ik weet wel dat arbeidsomstandigheden
24 in de kledingindustrie slecht zijn, maar in films en

Maak je eigen sweatshop met de unFair Fashion Sweatshopworkshop: In deze workshop strijden twee of meer groepen
van zeven personen voor de eer: wie kan er binnen 10 minuten
de meeste T-shirts maken?
ARBEIDER 1: de chef. De chef zorgt ervoor dat alle
T-shirts op de aangewezen manier
worden gemaakt, van hoge kwaliteit
zijn en dat er binnen 10 minuten zo veel
mogelijk worden gemaakt. De chef controleert ook of alle materialen aanwezig
zijn:

2 cm

2 cm

Vouw een A4’tje dubbel
Teken op twee centimeter
van zowel de boven- als
onderkant een lijn
Teken op vijf centimeter
afstand aan de linkerkant
van het papier een lijn
(niet aan de kant van de
vouw)

ARBEIDER 4:

Instructies:

5 cm

12 cm

ARBEIDER 6:

vouw kant

4 cm

Stapel gekleurde
A4’tjes
Drie potloden
Liniaal
Twee scharen

ARBEIDER 3:

Knip de door arbeider 2
gemarkeerde stukken af

ARBEIDER 5:

Teken een rechthoek van
4 centimeter breed en
12 centimeter hoog in de
linker benedenhoek van
het papier, niet aan de
kant van de vouw.

Instructies:
Ontvouw het papier zodat
je een T-shirt krijgt
Teken een hals en de
slogan ‘I ♥ Fair Fashion’
op het T-shirt

Instructies:

vouw kant

Instructies:

vouw kant

ARBEIDER 2:

Work
Shop

Instructies:
Knip de rechthoek die
arbeider 4 heeft getekend
uit.

ARBEIDER 7:

Instructies:
Draai het T-shirt om en
vouw de zijkanten om
Vouw het T-shirt dubbel
Laat de chef het T-shirt
controleren
Is het T-shirt
goedgekeurd? Dan is het
shirt af!
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To do
List

WAT KUN JE DOEN?
Trek je kledingkast open en kijk eens goed naar de
inhoud: hoeveel kledingstukken heb je eigenlijk? En
hoeveel daarvan draag je ook daadwerkelijk? Gemiddeld heeft elke Nederlander 70 tot 100 kledingstukken
in de kast. De meeste kleding wordt gemaakt in landen
waar de arbeiders erg weinig verdienen en veel moeten
overwerken, onder slechte omstandigheden. Er worden
dus mensen uitgebuit om jou aan te kleden – waarom
accepteer je dat eigenlijk?
Als jij hier iets aan wilt doen, betekent dat niet dat je
van bepaalde merken helemaal geen kleding meer zou
moeten kopen: de arbeiders zouden hun baan verliezen.
Shoppen mag! Maar laat je stem horen als je het doet.
Door je macht als klant te gebruiken, kun je de situatie
van arbeiders verbeteren.
Consumenten kunnen de kledingindustrie veranderen, want merken zullen uiteindelijk datgene leveren
wat hun klanten vragen. Laat dus weten dat je alleen
nog maar kleren wil kopen die onder goede arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. Zo simpel is het! Hoe
meer mensen dat doen, hoe meer er zal verbeteren. De
Schone Kleren Campagne biedt verschillende manieren
om mee te doen.
Blijf op de hoogte
Schrijf je in voor de e-mailnieuwsbrief van de Schone
Kleren Campagne en je krijgt een paar keer per jaar
informatie over activiteiten en campagnes van SKC en
mogelijkheden om zelf actie te ondernemen en oproepen om je stem te laten horen. www.schonekleren.nl/
doe-mee/schrijf-je-in
Vraag hoe je kleren gemaakt zijn
Altijd doen! Wanneer de winkel en het merk beseffen dat jij het belangrijk vindt dat hun kleding onder
goede omstandigheden geproduceerd is, dan moeten
en willen zij daar iets mee. Laat je stem dus horen! Je
kunt ook de voorgedrukte vragenkaarten gebruiken (zie
p. 15). Laat ze achter als je kleren gaat kopen of stuur
ze op.
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SMS tegen onrecht
Protesteer mee als arbeiders een hongerloon krijgen,
gedwongen moeten overwerken of ontslagen worden
als ze een vakbond vormen. Onderneem actie via je mobiele telefoon! Geef je op via de website van de SKC of
sms KLEREN AAN naar 4414. Je ontvangt dan maximaal
6 keer per jaar een sms met een concrete oproep. (Het
kost €0,25 per ontvangen oproep. Om je af te melden
sms je KLEREN UIT naar 4414.)
Geef geld
Geld over? Je kunt donateur worden van de SKC voor
minimaal €10 per jaar. Je krijgt dan twee keer per jaar
het blad Goed Goed Nieuws, met informatie, actiemogelijkheden en achtergrondverhalen. Je kan je opgeven
via de website: http://www.schonekleren.nl/doe-mee/
geef.
Geef het door
Natuurlijk kun je er ook zelf voor zorgen dat meer mensen in jouw omgeving dit weten, en er ook iets aan willen doen. Neem binnen je opleiding ‘ethical fashion’ als
thema voor opdrachten, of vraag meer aandacht voor
arbeidsomstandigheden binnen het vakkenpakket. Je
kunt materiaal zoals posters of folders van de SKC op
je school verspreiden. Organiseer een kledingruilfeest
waarbij jij en je vrienden het hebben over hoe kleren
worden gemaakt. Zet eerlijke kleding in de spotlights
en organiseer een eerlijke modeshow. Vertoon een
documentaire als China Blue of de BBC serie Blood,
Sweat and T-shirts. Ga je op stage? Onderzoek hoe je
stagebedrijf bezig is met arbeidsomstandigheden en
duurzaamheid en maak gebruik van de stagehandleiding die je op de Fair Fashion website kunt vinden. Er is
van alles mogelijk!
In 2010 start de Schone Kleren Campagne met een project om meer mogelijkheden tot meedoen op te zetten:
neem dus ook zeker een kijkje op de website, en als je
zelf suggesties hebt horen we dat graag!
www.schonekleren.nl / www.fairfashion.org

Er is online ontzettend veel informatie te vinden over Fair Fashion en
de verschillende initiatieven van organisaties, bedrijven en individuen.
Fair Fashion heeft op deze pagina
de belangrijkste geselecteerd.
Kijk voor meer kliktips op www.
schonekleren.nl/fairfashion/links
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
MVO Platform
MVO Platform is een netwerk van
Nederlandse maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO). MVO Platform
heeft o.a. het MVO Referentiekader
opgesteld. www.mvo-platform.nl
Multi Stakeholder-initiatieven
Ethical Trading Initiative (ETI)
Een Brits samenwerkingsverband
van bedrijven, maatschappelijke
organisaties en vakbonden dat zich
door de onderlinge uitwisseling van
informatie inzet voor de verbetering
van arbeidsomstandigheden.
www.ethicaltrade.org
Fair Labor Association (FLA)
Een Amerikaans samenwerkingsverband van bedrijven en maatschappelijke organisaties dat probeert de
arbeidsomstandigheden bij de bij
FLA aangesloten bedrijven te verbeteren. www.fairlabor.org
Fair Wear Foundation (FWF)
FWF streeft naar betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.
Dit gebeurt o.a. door de verbeteringen die bij FWF aangesloten
bedrijven in fabrieken uitvoeren,
onafhankelijk te controleren en kennis te delen. www.fairwear.org
Social Accountability International
(SAI)
Ontwikkelaar van de SA8000 standaard. www.sa-intl.org
Onderwijs
Duurzaam Hoger Onderwijs
DHO streeft ernaar dat alle afgestudeerden van universiteiten en
hogescholen competenties bezitten
waarmee ze kunnen bijdragen aan
duurzame ontwikkeling. www.dho.nl

Modebewust
Een website speciaal voor het
modeonderwijs waar kennis over
MVO, ontwikkelingen in de modebranche en het modeonderwijs wordt
verzameld. Modebewust organiseert
ook het jaarlijkse symposium Beyond
Green over fashion & sustainability
in het World Fashion Centre in Amsterdam. www.modebewust.nu
Wetten en regels
International Labour Organization
(ILO)
Een organisatie van de Verenigde
Naties die regeringen, bedrijven en
arbeiders samenbrengt om goede arbeidsomstandigheden te promoten.
ILO heeft internationale standaarden
ontwikkeld op het gebied van arbeidsomstandigheden. www.ilo.org
Duurzaam consumeren
Clean & Unique
Clean & Unique is een vereniging van
kleine modebedrijven en beginnende
ontwerpers die samen werken aan
green fashion, o.a. door middel van
een gezamenlijk lidmaatschap van
de Fair Wear Foundation.
www.cleanunique.org
Goede Waar & Co
Consumentenorganisatie Goede
Waar & Co maakt duurzaam consumeren mogelijk door middel van
advies, onderzoek en campagnes.
www.goedewaar.nl
Made-By
Made-By is een onafhankelijk consumenten label voor modemerken
en -retailers die de sociale, economische en ecologische omstandigheden in de hele productieketen
van hun collecties willen verbeteren
en deze keten transparant willen
maken. www.made-by.nl

geven voorlichting over fair trade.
www.sari-wereldmodewinkels.nl
Milieu
Milieu Centraal
Milieu Centraal biedt consumenten
praktische en betrouwbare informatie over het milieu. Als je ‘kleding’ intikt in het zoekscherm op de website
vind je veel informatie over milieubelasting van stoffen, keurmerken en
het afdanken van kleding.
www.milieucentraal.nl
Fashion
Ethical Fashion Forum
Een internationaal, Engelstalig
netwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in eerlijke, duurzame en
groene mode.
www.ethicalfashionforum.com
Ethical Fashion Show
Een jaarlijkse modeshow in Parijs
voor eerlijke en duurzame kleding.
www.ethicalfashionshow.com
Fashion United CSR
De (Engelstalige) nieuwssite over
Corporate Social Responsibility in
fashion. www.fashionunited.com/csr
HipHonest
Blijf op de hoogte van de nieuwste
trends in Hiphonest fashion via dit
weblog. www.hiphonest.com/blog

Klik
Tips

Fair Trade
Max Havelaar
Max Havelaar is het keurmerk voor
fair trade producten. Max Havelaar
certificeert niet alleen koffie en fruit,
maar ook katoen.
www.maxhavelaar.nl
Sari Fair Fashion
De Sari winkels verkopen fair trade
kleding, accessoires en stoffen en
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GIVE
FAIR FASHION
A FACE
Upgrade your ethical fashion skills
www.fairfashion.org
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