
Eerlijke mode, dat begint bij de grondstoffen. Katoen speelt hierin nog altijd de 
hoofdrol. Het inkomen van miljoenen boeren is afhankelijk van de katoenteelt. 
De katoenproducenten in het Zuiden zijn het slachtoffer van te lage en schomme-
lende wereldprijzen. Hierdoor worden ze in hun overleven bedreigd, en moeten ze 
werken in zeer slechte omstandigheden. 
Fairtrade projecten kunnen hun situatie verbeteren. Door te produceren onder het 
Fairtrade label, krijgen de katoenproducenten de garantie van een minimumprijs, 
die volstaat voor een duurzame productie. De boerenorganisaties krijgen ook 
een Fairtrade premie die hen in staat stelt om projecten zoals scholen, wegen en 
gezondheidszorg te ondersteunen. Bepaalde eerlijke kledingmerken werken niet 
met deze Fairtrade labels, maar via andere garanties. 

Vraag naar eerlijke prijzen voor de katoenproducenten.

De klassieke katoenproductie heeft een negatieve impact op het milieu en de 
mens. De gebruikte pesticiden bij de katoenteelt zijn erg giftig en gevaarlijk. 
In veel streken leidt de katoenproductie tot ernstige watertekorten en -
vervuiling. De fairtrade standaarden garanderen dat bepaalde schadelijke 
producten niet gebruikt worden, wat goed is voor het milieu en voor de boeren en 
arbeiders zelf. Daarna is er nog de lange weg tussen het katoenveld en de winkel-
rekken. Nadat het katoen is geplukt en de vezel van het katoenzaad is gescheiden, 
wordt het garen gesponnen, geweven en geverfd, waarna het klaar is voor de 
confectie. Bij elk van deze stappen is er een groot risico op gezondheidsproblemen 
en vervuiling. Het verven en bleken van garen en geweven stoffen gebeurt veelal 
met gevaarlijke stoffen, die de gezondheid van werknemers aantasten en de leef-
omgeving van plaatselijke gemeenschappen ernstig vervuilen. Bio- of ecokatoen is 
beter voor het milieu, maar vooral ook voor de mensen die er mee werken.

Kies voor bio- of ecokatoen, of andere milieuvriendelijke vezels.

De bedrijven die onze kleren maken, zijn veelal confectie-ateliers in het Zuiden. 
Hier zijn lage lonen en slechte werkomstandigheden schering en inslag. De druk 
van de grote kledingketens om tegen spotprijzen te produceren, creëert een echte 
‘race to the bottom’. Textielarbeiders, vooral vrouwen, werken in onveilige om-
standigheden en tegen hongerlonen. Slechts een fractie van wat wij betalen voor 
onze kleding, gaat naar hun loon. Het leeuwendeel gaat naar tussenhandelaren, 
merken en kledingketens. De klassieke merken zouden hun macht die ze hebben, 
kunnen gebruiken om de omstandigheden en de lonen in de confectie-ateliers te 
verbeteren, maar laten dit te dikwijls na.

Vraag de kledingmerken hoe ze leefbare lonen in de confectieketen garanderen.



Eerlijke mode, dat betekent kledij die is gemaakt in gezonde, veilige en milieu-
vriendelijke omstandigheden. Kiezen voor een ecologische productie en goede 
werkomstandigheden in de productieketen, vormt de beste garantie hiervoor. 
Zo krijgen we ook kledij van betere kwaliteit, zonder chemische producten die 
onze gezondheid kunnen aantasten. 
Hierbij is het ook belangrijk aandacht te hebben voor mogelijk hergebruik van onze 
kleren. Veel stoffen die nu op de markt worden gebracht zijn door hun samenstel-
ling of lage kwaliteit niet meer herbruikbaar of recycleerbaar, wat onnodig afval 
en extra productie met zich meebrengt, met alle ecologische en sociale gevolgen 
van dien. 

Koop stoffen van goede kwaliteit, die kunnen worden hergebruikt.

Het klinkt misschien raar, maar minder wegwerpkledij kopen is beter voor de 
producenten in andere landen. Als je wil zorgen voor het milieu, koop dan minder 
(nieuwe) kleren. Er is een aantrekkelijk aanbod aan tweedehands - vintage kleren. 
Laat dus de druk van de Fast Fashion aan je voorbij gaan, en creëer zelf je eigen 
stijl, met de originele stukken uit tweedehands collecties. 
Of, als je houdt van naaien, koop tweedehandse of fairtradestofjes en maak zelf 
unieke kledingstukken. Laat je in ieder geval inspireren door de vele aanbieders 
van eerlijke mode, tweedehands en nieuw. 

Steun een eerlijke kledingindustrie met je kritische blik en stem.

Blijf op de hoogte via
Facebook // Fairtradegemeente gent
info@fairtradegemeentegent.be


