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Eerlijke kleding kopen 
 
Stel, je wilt nu toch iets nieuws kopen, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan eerst wat meer informatie 
over hoe onze kleding wordt gemaakt. 
 
Fragment uit promotiefilmpje Solidaridad Mode-bewust campagne: 
‘Hoe mode-bewust ben jij nog echt? Want leuk, zo’n nieuw truitje, maar wist je dat iemand anders daar de 
prijs voor betaald? 
70 miljoen textielarbeiders wereldwijd worden superslecht betaald. Ze werken zes dagen per week, dertien 
uur per dag, onder enorme druk. Het zijn meestal vrouwen. In een door mannen gedomineerde sector hebben 
ze weinig perspectief. Dat is dus een groot probleem.’ 
 
Fragment uit The Tue Cost (2015) 
Shima Akhter, 23 jaar: ‘Mensen hebben geen idee hoe moeilijk het voor ons is om kleding te maken. Ze kopen 
het alleen en dragen het. Ik geloof dat die kleding is geproduceerd door ons bloed. Heel veel kledingwerkers 
sterven bij verschillende ongelukken. Ik wil niet dat iemand iets draagt, dat geproduceerd is door ons bloed. 
We willen betere werkomstandigheden. Iedereen moet erover weten.’ 
 
Livia Firth: ‘We profiteren van hun behoefte aan werk, door ze als slaven te gebruiken. Ik zeg niet dat we ze 
geen…we moeten ze werk geven, maar ze moeten met hetzelfde respect behandeld worden waarmee we 
onze kinderen en onze vrienden behandelen. Ze zijn niet anders dan wij.’ 
 
Eerlijke kleding kopen is dus belangrijk. Maar waar vind je nu die eerlijke merken? 
Een goede plek om eerst eens even te zoeken is natuurlijk het internet. Dit is project Cece 
(www.projectcece.nl), dat is een duurzame zoekmachine, waarbij je allerlei merken vindt die eerlijk en 
duurzaam produceren. 
 
Daarnaast heb je de Fairwear Organisation (https://www.fairwear.org), dat is een groep van merken die met 
elkaar heeft afgesproken de kledingindustrie eerlijker en duurzamer te maken. En hier vind je ook winkels die 
fysieke winkels hebben die je in de winkelstraat kunt vinden. Zoals SuitSupply, Claudia Sträter, Anna van Toor 
en zelfs Zeeman heeft zich aangesloten. 
 
Je moet dus wel een beetje moeite doen om eerlijke kleding te vinden. Ken de merken, zoek de winkels. Als je 
dat dan hebt gedaan, en je koopt een mooi, eerlijk gemaakt kledingstuk, dan draag je enorm bij aan de 
werkomstandigheden van de mensen die onze kleding maken. 
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