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Bewust gemaakt,
bewust gedragen
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Productie van spijkerbroeken in Zhongshan,

Schone kleren
gun je iedereen
Toen de Schone Kleren Campagne in 1989 begon met een
actie voor de deur van C&A, stonden de meeste
modebedrijven nog niet stil bij de manier waarop hun
kleding werd gemaakt. Alle acties hebben succes gehad:
arbeidsomstandigheden zijn het nieuwe groen geworden.

BREGJE LAMPE
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‘Kijk eens naar dat
naadje in de nek
van je T-shirt. Ie-
mand heeft daar
met zijn handen

aan gezeten, en dat zit nu op jouw
huid. Als ik me aankleed, denk ik al-
tijd aan de mensen die mijn kleren
hebben gemaakt,” zegt Marieke

Eyskoot. Logisch, ze werkt al zes
jaar voor de Schone Kleren Campag-
ne, een wereldomspannend net-
werk dat zich inzet voor de verbete-
ring van lonen en arbeidsomstan-
digheden van kledingarbeiders.

Het zou zomaar kunnen dat mijn
T-shirt gemaakt is in een fabriek in
Bangladesh, waar vrouwen tachtig

uur per week werken, terwijl ze nau-
welijks genoeg verdienen om te
kunnen eten. Laat staan de kinde-
ren naar school te sturen. En toch
heef Eyskoot niet de neiging de kle-
ren van mijn lijf te rukken. Of me
naar een winkel te sturen waar
‘schone kleren’ worden verkocht.
Zo’n winkel bestaat trouwens niet
eens.

Hoewel steeds meer bedrijven hun
verantwoordelijkheid nemen op het
gebied van maatschappelijk verant-
woord ondernemen, is er geen een-
duidig keurmerk. Sterker nog, het
wemelt van de organisaties die ge-
dragscodes hebben opgesteld voor
de kledingindustrie. Het probleem
is dat de controle op naleving vaak
niet deugt of dat bepaalde aspecten
onderbelicht blijven.

Zo stelt de Fair Labour Associa-
tion, waar onder andere H&M lid
van is, ‘een leefbaar loon’ niet ver-
plicht. Een leefbaar loon is volgens
Eyskoot een van de grootste strui-
kelblokken. Het is niet per se gelijk
aan het minimumloon, maar het
voorziet in de basisbehoeften van
de arbeider en geeft haar gezin – in
de kledingindustrie werken veel
vrouwen – de kans om volwaardig
deel te nemen aan de maatschappij.

Een leefbaar loon ligt in de regel
hoger dan het lokaal bepaalde mini-
mumloon. Nog niet zo lang geleden
publiceerde de Schone Kleren Cam-
pagne de uitslag van een onderzoek
naar loon. Hongerlonen van 25 tot
vijftig euro per maand, werkweken
van zeventig tot tachtig uur en inti-
midatie zijn eerder regel dan uitzon-
dering volgens de Schone Kleren
Campagne, die de situatie in Bang-
ladesh en India had laten onderzoe-
ken.

De Schone Kleren Campagne is,
samen met de FNV en een aantal
brancheorganisaties, aangesloten
bij de Fair Wear Foundation, dat als
een van de vooruitstrevendste orga-
nisaties op het gebied van gedrags-
codes wordt beschouwd. Zij eist na-
melijk van bedrijven dat ze contro-
les laten uitvoeren in samenwer-
king met teams van arbeidsorgani-
saties. Deelnemers zijn merken als
Mexx, G-sus en Cheap Monday.

Eyskoot: “Dat betekent niet dat
deze merken honderd procent scho-

ne kleren verkopen. Geen enkel
gangbaar modemerk kan garande-
ren dat de makers niet worden uit-
gebuit. Maar het betekent wel dat ze
structurele stappen zetten op weg
naar verbetering.”

Als het aan Eyskoot ligt, komt er
niet één winkel met schone kleren,
nee, de hele kledingindustrie moet
anders. Bewustwording noemt ze
dan ook een van de grootste succes-
sen van twintig jaar actievoeren.
“Veel bedrijven, met name de grote
merken, erkennen dat ze medever-
antwoordelijk zijn voor de omstan-
digheden waarin de mensen in la-
gelonenlanden hun collecties ma-
ken. Bovendien hoef ik niet meer uit
te leggen dat ik niet bij een wasse-
rette werk als ik zeg dat ik voor de
Schone Kleren Campagne werk.
Steeds meer consumenten kennen
onze organisatie. Ze zijn op de hoog-
te van de misstanden in de kleding-
industrie.”

De Schone Kleren Campagne
begon op 29 september 1989
met vijftig vrouwen, die voor

de deur van C&A in Amsterdam pro-
testeerden omdat hun kleding ge-
maakt werd onder mensonterende
omstandigheden in de Filipijnen.
De eerste jaren werden ze nog wel
eens weggezet als een groep maffe
actievoerders met bont geverfde ha-
ren. Sluipenderwijs hebben ze zich
ontwikkeld tot een professionele or-
ganisatie, die in twaalf Europese
landen actief is. Ze werken nauw
samen met organisaties als Oxfam
Novib, Max Havelaar en de FNV; het
internationale netwerk bestaat uit
meer dan 250 vakbonden en maat-
schappelijke organisaties in pro-
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De grootste site van Nederland
voor merkverkopen,
exclusief voor leden!
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Het was nog even af-
wachten of ze wel
zou komen, zater-
dagavond. De Duitse

fotografe Ellen von Unwerth
was in Amsterdam, maar of ze
zin had om naar haar eigen
expositie in de Hazenstraat te
komen, was nog maar de vraag.
Galeriehouder Wouter van
Leeuwen bleef kalm, de fans
wachtten braaf met een nootje
en een wijntje. Aan de muur
zo’n twintig foto’s in Von Un-
werths typerende erotische
stijl, zwart-wit en vaak out-of-
focus, van onder anderen Carla
Bruni als geile stewardess en
Claudia Schiffer voor Guess, de
campagne die zowel Von Un-
werth als Schiffer in één klap
wereldfaam bezorgde. In de
etalage hing Christina Aguilera,
onherkenbaar onder een glitter-
bolhoed. Wat Von Unwerths
werk vooral onderscheidt van
dat van mannelijke collega’s, is
dat je kunt zien dat de modellen
er zoveel lol in hebben. Sfeer
scheppen vindt ze dan ook
belangrijker dan technische
perfectie. Ze werkte niet voor
niets ooit in het circus, als assis-
tent van de clown.

En ja hoor, daar was ze, mijn
heldin. De warrige geblondeer-
de krullen zoals altijd in een

nonchalant staartje gestoken,
zwarte broek, simpel West-
wood-truitje, gympen en om
haar nek een ketting met gou-
den Draculagebitje.

Afijn, we borrelden wat. En
nog wat. En vooruit, nog wat.
En opeens zat ik samen met Von
Unwerth, haar Franse echtge-
noot en de galeriehouder achter
de gekonfijte eend bij Harkema.
“We leiden een nogal surrealis-
tisch leven,” vertelde haar man.
“En we zijn dol op surprises.”
Wat doet zijn vrouw zoal als ze
hem wil verrassen? Ellen deed
even haar Draculatanden in.

Als toetje wilde ze graag naar
de Wallen. Vooroplopend in de
zeikregen, good old analoge
Leica op de heup, leefde ze he-
lemaal op. Opvallend veel mei-
den met bril achter de ramen,
concludeerde ze even later in
een lapdancebar. Ik beloofde
haar fotografenduo Petrovsky &
Ramone – werkzaam vanuit een
voormalig bordeel dankzij Red
Light Fashion – te vragen of ze
volgende keer in een van hun
peeskamertjes mocht logeren.
Ze zei zich erop te verheugen.

Fiona Hering is ‘fashion editor at
large’ van Glamour

Dracula

Von Unwerths foto’s
zijn erotisch, zwart-
wit en vaak onscherp
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‘Bovendien hoef ik niet meer
uit te leggen dat ik niet bij
een wasserette werk’
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ductie- en consumptielanden.
Aan actievoeren in de vorm van

bijvoorbeeld kleding verbranden
doen ze niet meer; in plaats daarvan
laten ze een naaister in Bangladesh
een Hyves- en Twitterpagina bij-
houden. Ideetje van Eyskoot.

“Zo proberen we de werelden van
de arbeiders daar en de consumen-
ten hier dichter bij elkaar te bren-
gen. De afgelopen anderhalf jaar
zijn we bezig geweest om de bood-
schap aantrekkelijker te verpakken,
zodat we meer consumenten berei-
ken. Op die manier hopen we een
beweging te creëren zoals die rond-
om duurzaamheid bestaat. Wat mij

betreft zijn arbeidsomstandighe-
den het nieuwe groen,” zegt Eys-
koot.

Trots laat ze de nieuwe folders
zien, en de voorgedrukte kaarten
die consumenten in winkels kun-
nen achterlaten. Op de kaarten
wordt onder andere gevraagd wat
een bedrijf doet om de arbeidsom-
standigheden te verbeteren, hoe dat
wordt gecontroleerd, hoe het bedrijf
ervoor zorgt dat de werknemers in
de fabrieken voor hun rechten kun-
nen opkomen en of zij in hun le-
vensonderhoud kunnen voorzien
dankzij de prijs die het bedrijf voor
de kleding betaalt.

“Als consumenten er maar vaak ge-
noeg naar vragen, gaan bedrijven er
echt iets mee doen, is onze erva-
ring.”

“Als nationale overheden zich al
willen inspannen voor fatsoenlijke
lonen en arbeidsomstandigheden
voor kledingarbeiders, hebben ze
het vaak niet makkelijk,” zegt on-
derzoeksjournaliste Liesbeth Slui-
ter, die ter ere van het twintigjarig
bestaan van de Schone Kleren Cam-
pagne een boek schreef over de
strijd voor verbetering van lonen en
arbeidsomstandigheden van kle-
dingarbeiders.

“Ze hebben te maken met grote,

machtige bedrijven die op zoek zijn
naar de laagste lonen en een volg-
zaam arbeidsleger. In 2008 nog pro-
beerden de Amerikaans-Chinese en
Europees-Chinese Kamers van
Koophandel een strengere arbeids-
wetgeving in China tegen te houden
door te dreigen met het terugtrek-
ken van bestellingen.”

In Clean clothes, a global move-
ment to end sweatshops beschrijft
Sluiter hoe de kledingindustrie rus-
teloos de wereld afstroopt, op zoek
naar landen waar de lonen nog la-
ger zijn en arbeidsorganisaties ont-
breken. Sluiter: “Op het moment
dat ergens arbeiders erin slagen om

zich te organiseren, pakt het bedrijf
zijn boeltje op om de kleding elders
te laten produceren. Investeringen
in deze industrie zijn laag, verhui-
zen is dus makkelijk.”

“Het zou mooi zijn als bedrijven
het mogelijk maken dat een lokale
overheid looneisen stelt,” zegt Eys-
koot. Nu gebeurt dat nog maar
mondjesmaat. In Azië ging onlangs
de Asia Floor Wage Campaign van
start, een initiatief van een groot
aantal organisaties die gezamenlijk
looneisen voor de hele regio hebben
gesteld. “Als dat lukt, zijn alle lan-
den ongeveer even duur en is het
voor bedrijven niet langer aantrek-
kelijk om van het ene naar het ande-
re land te hoppen.”

Nauw contact heeft de Schone
Kleren Campagne met arbei-
ders en organisaties in lage-

lonenlanden. Want, zegt Eyskoot,
hier een campagne bedenken is
leuk, maar gaat om de mensen daar.
“Wij baseren alle projecten op ons
partnernetwerk, want we kunnen
vanaf hier niet zeggen wat nodig is.
Wíj vinden het bijvoorbeeld heel erg
als duizend naaisters één toilet
moeten delen. Zíj maken zich er ook
wel druk om, maar ze willen toch
eerst fatsoenlijk betaald krijgen.”

Behalve met consumenten en lo-
kale organisaties onderhoudt de
Schone Kleren Campagne nauw
contact met hogescholen en de
overheid. Zo heeft Eyskoot geregeld
contact met het Amsterdam Fa-
shion Institute. “We doen er alles
aan om onderwerpen op het gebied
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen in het lespakket te krij-
gen. Want de studenten van nu zijn

de modeprofessionals van mor-
gen.” Twee weken geleden werd,
voor de derde keer, in het World
Fashion Centre het symposium
Beyond Green georganiseerd; om
studenten en docenten in het mode-
onderwijs te stimuleren een eigen
visie te formuleren op maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen en
duurzaamheid.

Nog zo’n succes: tachtig procent
van de lokale overheden laat hun
kleding maken bij een bedrijf dat is
aangesloten bij de Fair Wear Foun-
dation. “De overheid is een vrij gro-
te klant van kleding. Ga maar na: al-
le brandweermannen, vuilnisman-
nen en verpleegsters worden door
de overheid gekleed. De Tweede
Kamer snapt het belang van goede
arbeidsvoorwaarden en heeft aan-
gegeven dat in 2010 alle inkopen
‘eerlijk’ en ‘schoon’ moeten zijn,”
zegt Eyskoot.

Volgens Eyskoot wordt ook aan de
wetgeving gewerkt. Nu kunnen be-
drijven nog nauwelijks worden aan-
gesproken op hun gedrag, maar
naar aanleiding van het laatste on-
derzoek naar lonen zijn Kamervra-
gen gesteld. “Dat soort ontwikkelin-
gen zijn heel belangrijk. De aan-
dacht voor duurzaamheid is ook
niet met één katoenen T-shirt be-
gonnen. De milieubeweging heeft
dat onderwerp tientallen jaren op
de agenda gezet. Ik geloof dat maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men net zo belangrijk gaat wor-
den.”

Liesbeth Sluiter: Clean clothes, a
global movement to end sweatshops
Te bestellen via de website, €17,95:
www. schonekleren. nl.


