AAN HET WOORD

Mariel<e:

'Altijdvraagik
hoehet gemaal(tis"
Bij de Schone
klerencampagnestrijdt ze voor goedearbeidsomstandigheden
in de wereldwijdekledingindustrie.

"'ls dat een stomerij?'
kreegik in het beginregelmatig
te konik bij de SKCaande slag.De eerstejarenalsEuropees
vorigjaarbenik coordinator
horen als ik verteldedat ik werkte bij de Schonekleren co6rdinator
en sindsaugustus
(SKC).
geworden.
Kleding
isvoorveelvrouwenvan
Inmiddels
campagne
is dat wel anders.We zijneen voorNederland
deelvan hun persoonlijkheid.
stukbekender
en de consument
weetonste vinden.
mijn leeftijdeen belangrijk
in derDeSKCbestaatal twintigjaar.Paseindjarentachtigbegon Sommige
mensen
vindende arbeidsomstandigheden
maarhet
Nederland
zichbewustte wordendatde dingendiewe hier dewereldlanden
eenbeetjever-van-hun-bedshow,
gebruikenergensandersdoor mensenin elkaarworden is juist heel dichtbij.Zie je die stikselsin jouw shirtje?
gezet.Toenkwamenookde verhalen
datdat langnietover- Die zijn door iemandshandengegaanom ze te maken.
je draagthetop je huid.
gebeurdt.De SKCis Kledingisjuistheeldichtbij,
al onder prettigeomstandigheden
is nietveranderd
sindsik hierwerk,maarik
onderdeelvan de internationaleCleanclothescampaign, Mijn kledingkast
geworden.
vraag
consument
Inwinkels
actiefin veertienEuropese
landenen partnervan honder- benweleenkritische
en hoehet gemaakt
is.lk laatdaarmee
den organisaties
in de kledingproducerende
landenzelf. ik naarde herkomst
vind.Boycotten
van
belangrijk
Wij willenervoorzorgendat er alleennog maarkledingte ziendatik datalsconsument
koopisdieondergoedearbeidsomstandigheden
isgemaakt. merkendoen we niet. Daar hebbende mensenin de
a l si k k l a n t
is het mooisteresultaat
Uiteindelijk
dat ik werkloosraak, n a a i a t e l i enrise t sa a n .l k h e bj u i s tm e e ri n v l o e d
w a n td a ni s d e m i s s i veo l b r a c h t .
ben,want een merkzouwel gekzijnalshet niet naarziin
mijnstudietheater-,
Tijdens
film-en televisiewetenschappen
klantenluistert.lk ben trots op de weblogvan Rumana.
gaf ik op scholenvoorlichtingoverAmnestyinternational. Deze drie€ntwintigjarige
alleenstaandemoeder uit
waarkledingvoor
werkt in een kledingfabriek
Waarom?Omdat ik het kan. Wij hebben heel veel, Bangladesh
Vooronshoudtzeeendagboek
in principegenoegvooriedereen
wordtgemaakt.
op de wereld.Het wordt Nederland
dat haardochterdezelfde
toekomst
verdeeld.
Hetistoevaldatik hiergeboren bij.Ze wil voorkomen
alleenzooneerlijk
steekthet wel eensdat ik nietvoor
benmet al dezekansen
en welvaart.
lk hebdaarnietsvoor krijgtalszij.Natuurlijk
hoevendoen.Voor hetzelfdegeld zat ik in Bangladeshalleongelijkheid
in de wereldkanstrijden,maarer zit maar
l ankbaar
achtereennaaimachine.
Namijnstudiekreegik eenbaanin v i e r e n t w i n tui gu ri n e e nd a ge n i k b e na l l a n gh e e d
schoolrichtteik de
mijn vakgebied.
In mijn vrije tijd probeerdeik zo veel dat ik ietskandoen.Oo de middelbare
mogelijk
op,omdatik vonddatonzekantinete veelplastic
te doenvooreeneerlijke
wereld.Maaralsik datzo mokgroep
vond,dan moestik er toch zoveelmogelijktijd bekertjesverspilde.Nu ik er zo over nadenkheeft die
belangrijk
lk zie het
wel altijdingezeten.
lk heb mijn baanopgezegd
er misschien
aan besteden?
en mezelfeen betrokkenheid
halfjaarde tijd gegeven
een baante vindendie dichterbij zo:je leeftdit levenmaar66nkeer.ledereen
heeftevenveel
mijnhartlag.Precies
naeenhalfjaar,
nu zevenjaargeleden, rechtom daarzoveelmogelijkuit te kunnenhalen."
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