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Eerlijke kleding?  
Het kan!

Onze steden staan vol met kledingwinkels. Voor elk wat wils, in alle mogelijke 
prijsklassen. Maar of je nu C&A- of Channelkleding koopt, de herkomst is 
maar zelden duidelijk.

Het is even slikken: de kleren die je koopt om er goed uit te zien en je goed in te 
voelen, zijn nog te vaak gemaakt in slechte arbeidsomstandigheden. Maar er 
beweegt wat! Consumenten eisen steeds meer eerlijke handel, met garantie 
voor waardig werk voor de arbeiders die hun producten maken. De druk op de 
kledingindustrie zorgt steeds vaker voor een positieve verandering. Met deze 
FOSFOR willen we de strijd voor eerlijke kleding verder in de goede richting 
duwen en lezers een aantal tips voorschotelen om mee het verschil te maken.

Het is tijd dat schone kleren, net zoals fair trade koffie, vanzelfsprekend zijn. 
Zo zijn we solidair met de arbeiders in de textielsector die dagelijks in onze-
kere omstandigheden onze kleding maken.
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Samen tegen uitbuiting!
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Mode heruitgevonden
De ware kost van kleren
Kleren tonen wie je bent of wil zijn. 
De laatste decennia is de mode- 
industrie in een stroomversnel-
ling geraakt. Vroeger had België 
een grote textielindustrie met fab-
rieken van Levis en Lee. Maar de 
toenemende mondialisering zorgde 
ervoor dat multinationals zich gin-
gen verplaatsen naar lageloonland-
en. In de jaren 70 en 80 verlieten de 
meeste bedrijven dan ook het land. 
Tegenwoordig worden Levi’s broeken  
gemaakt in 640 bedrijven in 44 landen.

Grote winkelketens en –merken 
besteden alles wat duur is bij het 
maken van kleding uit. De aankoop 
van materialen en de fabricage zijn 
meestal de taak van kleine toe- 
leveranciers. 

Die toeleveranciers besteden op hun 
beurt werk uit aan kleine onderaan-
nemers. Hierdoor verliest men het 
zicht op de herkomst van het textiel 
en de manier waarop de kleding ge-
maakt wordt.

De kledingmerken verwachten van 
de toeleveranciers steeds meer 
voor minder geld in minder tijd. Die 
druk leidt tot schrijnende arbeids- 
omstandigheden voor de kleding- 
arbeiders. De verantwoordelijkheid 

Focus

“Onze kleren mogen dan 
spotgoedkoop zijn,  

de werknemers dragen  
de ware kosten”
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wordt telkens doorgeschoven. De  
onderaannemers wijzen naar de 
grote merken. De kledingmerken op 
hun beurt naar de moordende con-
currentiestrijd door de fast fashion. 
Wat vandaag nog hip is, heeft morgen  
alweer afgedaan. Daarom bieden 
winkels wegwerpkleding aan.

In de kledingfabrieken werken de 
werknemers intussen in onveilige 
gebouwen en aan hongerlonen. 
Vooral vrouwen en kinderen krijgen 
het hard te verduren. Onze kleren 
mogen dan spotgoedkoop zijn, de 
werknemers dragen de ware kosten.

VAKBONDSWERK
Wereldwijd zetten vakbonden zich  
in om de arbeidsomstandigheden te 
verbeteren. Maar in sommige landen 
is er zelfs geen vakbondsvrijheid. 
Een mondiale productieketen vereist 

daarom een wereldwijde aanpak. De 
verandering zal ook vanuit de kleding- 
merken zelf moeten komen. Een 
wetgevend kader is nodig, waarbij 
vakbonden kunnen waken over de 
naleving.

Gelukkig eisen meer en meer con-
sumenten schone kleren. Een aantal 
grote merken zijn transparanter ge-
worden, maar er is vaak een kloof 
tussen het duurzame imago van 
sommige grote merken en de praktijk.

TEKST Stiene Billen
FOTO Fair Wear Foundation

Via de Clean Clothes Campaign werken vakbonden en 
ngo’s van overal ter wereld samen. FOS en ABVV zetten 
zich bijvoorbeeld in voor Belgische poot; de Schone 
Kleren Campagne. We bundelen de krachten en waken 
over de arbeidsomstandigheden in productielanden. 

Samen met de organisaties waarmee we overal ter 
wereld samenwerken, brengen we mistoestanden naar 
buiten, want internationale druk brengt gestaag een 
revolutie op gang! 

WIL JE OOK EEN VERSCHIL MAKEN? 
Blader snel naar pagina 7 en ontdek wat jij kan doen!

“De verandering zal ook  
vanuit de kledingmerken  

zelf moeten komen”
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Uit het Zuiden

Q: Wat zijn de maquilas? 
A: Maquilas zijn bedrijven in de Cen-
traal-Amerikaanse vrijhandelszones. 
Ze zijn er bijvoorbeeld vrijgesteld van 
vennootschapsbelastingen, import-
tarieven op goederen of gemeente- 
lijke belastingen.

Q: Wat maakt men in de maquilas?
A: In Honduras, Nicaragua en El 
Salvador, waar FOS samenwerkt 
met lokale organisaties, maakt men 
vooral textiel. Er worden meestal 
kleren gemaakt voor de Noord- 
Amerikaanse markt. De laatste jaren 
zijn er ook steeds meer callcenters en  
fabrieken die auto-onderdelen maken.

Q: Waarom geeft men voordelen aan 
de bedrijven?
A: Door de losse regelgeving vloeit 
er weinig geld naar de staatskas en 
de productie is niet voor de lokale 
markt. Intussen werken arbeiders er 
onderbetaald, in harde werkomstan-
digheden. Maar er zijn weinig jobs 
in die landen, daarom lokt men de 
bedrijven.

Q: Is de situatie van de textiel- 
arbeiders echt zo uitzichtloos?
A: Ze moeten elke dag een vast aantal 
stuks afwerken. Vrijwel alle bedrijven 
spelen de arbeiders tegen elkaar uit 
door de concurrentie tussen hen op 
te voeren. De werknemers werken 
onder tijdsdruk, in hoge tempera-
turen, met weinig ventilatie en ver- 
lichting en veel geluidsoverlast. Vaak 
zijn het jonge vrouwen, die maar tot 
hun 30ste kunnen werken omdat het 
werk te veeleisend is. Gelukkig zijn er 
organisaties die de arbeiders samen-
brengen. Ze maken het verschil in de 
fabrieken, maar evengoed door druk 
uit te oefenen op politici.

Q: Waarom steunt FOS die organisaties?
A: Onze missie is duidelijk: wereld-
wijd moet iedereen zijn arbeidsrech-
ten en recht op gezondheid opeisen. 
In de maquilas zijn de uitdagingen 
enorm. Vanaf men betere werkom-
standigheden eist, dreigen bedrijven 
met vertrek. Vakbonden zitten er zo 
in een moeilijke situatie. Bovendien 
worden activisten regelmatig ontsla-
gen. Net daarom willen we er blijven 
strijden!
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1. Ruim je kledingkast op.  
Verkoop of ruil wat je niet meer 
wil of kan dragen, of organiseer 
een kledingsswap met vrienden.

2. Herstel je kleren. Zet een 
mand voor alle kleren die je 
zelf kan vernieuwen of die je wil 
meenemen naar een naaiatelier. 

3. Plan het shoppen. Wat heb je 
nodig, wat is je budget?  
Investeer, leen, herstel; wees 
creatief!

4. Check de materialen bij het 
kopen. Natuurlijke materialen 
voelen beter aan en gaan langer 
mee.

5. Koop minder en zeker geen fast 
fashion die slechts enkele weken 
of maanden meegaat.

6. Koop beter: Kies kwaliteit boven 
kwantiteit.

7. Bezoek eens een kledingwinkel 
die van ecologisch en fairtrade 
hun handelsmerk maakt. Je vindt 
de adressen op www.ecoplan.be  

8. Koop merken die aangesloten zijn 
bij Fair Wear Foundation.  
De volledige lijst vind je op  
www.fairwear.org  
Enkele Belgische merken: 
Mayerline, JBC, Bel&Bo, CKS,…

9. Stel vragen bij het shoppen. 
Wanneer de winkel en het 
kledingmerk beseffen dat 
hun klanten het belangrijk 
vinden dat hun kleding in 
goede omstandigheden wordt 
geproduceerd, gaan ze de druk 
voelen om te veranderen. 

10. Was je kleren ecologisch, droog 
de kleren buiten wanneer het kan.

11. Steun de Schone Kleren 
Campagne. Heel wat organisaties 
zoals FOS zetten zich in voor 
eerlijke kleding en respect voor de 
textielarbeiders. Ze organiseren 
activiteiten, petities en ga zo 
maar door. Surf alvast eens naar 
schonekleren.be 
 
Hou je ogen open voor acties en 
neem het op tegen de uitbuiting!

    bewuste tips 
voor elke 
fashionlover

Wil je ook duurzaam omgaan met kleren? 
Weet je nog niet hoe dat allemaal kan? 
Ben je niet zeker of dat wel betaalbaar is?  
11 tips voor duurzame fashion! 

En jij?
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Verenigd zetten we ons in 
voor eerlijke huisvesting voor 
textielarbeiders. In Honduras konden 
onze vrienden van RSHM, het netwerk 
van vakbonden van de maquilas in 
Honduras, een sociaal woningproject 
uit de grond stampen met steun van 
de overheid en werkgevers.

Voor vrouwen doen we samen met 
lokale organisaties extra ons best! 
Vooral zij hebben te lijden onder 
de zware werkomstandigheden. In 
Honduras richtten de vakbonden in 
de maquilas een gendercommissie 
op. Hierdoor bepalen vrouwen 
zelf de prioriteiten en zijn ze beter 
vertegenwoordigd.

Op straat in Vlaanderen laten we 
ons zien tijdens petities en acties. Zo 
roepen we mensen op om bewust om 
te gaan met kleding. Zoals hier op de 
foto, tijdens een actie met de Schone 
Kleren Campagne in de Langemunt 
in Gent. Want ook hier kunnen we een 
verschil maken!

In actie voor hun rechten!
FOS zet zich dagelijks in voor de textielarbeiders in 
Centraal-Amerika. Dat doen we zowel met organisaties 
ter plaatse als in België. Want het verschil maken we 
wereldwijd!

In Actie
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Vastberaden overtuigen we 
arbeiders om zich aan te sluiten bij 
de organisaties die het voor hen 
opnemen. In Honduras is het aantal 
arbeiders dat aangesloten is bij een 
vakbond spectaculair gestegen. 
De vakbonden kunnen daardoor 
sterke cao’s afsluiten, waarbij er 
ook rekening gehouden wordt met 
bijvoorbeeld zwangerschapsverlof  
en bonusregelingen.

Met volle overtuiging stappen 
onze bevriende organisaties naar 
de politiek om verandering te eisen. 
In El Salvador kon de textielvakbond 
CEDM mee een historische verhoging 
van het minimumloon afdwingen, ook 
voor textielarbeiders in de maquilas.

Samen met andere organisaties 
laten we vertegenwoordigers van 
textielarbeiders in gesprek gaan 
met Europarlementairen. Hier zie je 
Evangelina Arqueta van RSHM (links) 
in het Europees Parlement. (zie p.10)

Progressief benaderen we 
vrijhandelsakkoorden. Het vrij-
handelsakkoord CAFTA met 
de Verenigde Staten eist dat 
Honduras de arbeidsrechten 
respecteert. Partnerorganisaties in 
Centraal-Amerika bundelden hun 
klachten, waardoor Honduras een 
voorwaardelijke veroordeling opliep. 
Zo houden we de druk hoog!

Solidair komen we op voor 
activisten die onder druk staan. 
Wanneer 12 Nicaraguaanse 
vakbondsleiders opgepakt werden, 
startte de organisatie CST-ZF 
een internationale campagne. De 
vakbondsconfederatie van arbeiders 
van de vrijhandelszone betrok zo ook 
de Belgische vakbonden Horval en de 
Algemene Centrale bij hun protest!

TEKST Dries Merre
FOTO’S Fos & Flickr: Unido

Kom mee in actie met FOS!  
Ontdek onze activiteiten op FOS.ngo/Agenda

Honduras

Nicaragua

El Salvador
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Wat we samen in Honduras 
doen, maakt het verschil 

voor duizenden arbeiders. Door de 
handen in elkaar te slaan eisen we 
onze rechten op! De solidariteit die 
we daarbij vanuit België krijgen is 
hartverwarmend.

Lees het volledige interview op 
FOS.ngo/Evangelina

Evangelina  
Arqueta 
is coördinator bij de koepelorganisa-
tie RSMH, het netwerk van vakbonden 
van de maquilas in Honduras.

Interview
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Als socialiste die achter 
waarden als gelijkheid en sol-

idariteit staat, vind ik het werk van FOS 
van enorm belang. Ook in de textielfab-
rieken, waar vooral vrouwen onderdrukt 
worden. De universele waarden waar wij 
voor staan, maken samen met interna-
tionale solidariteit het verschil!

Lees het volledige interview op
FOS.ngo/AnneVanSwieten

Anne Van  
Swieten 
zette zich jaren in voor ontwik- 
kelingssamenwerking en was 
lang lid van de Algemene  
Vergadering van FOS. 

11



Grasmarkt 105/bus 46, 1000 Brussel
13de jrg. – nr 1 januari-februari-maart
v.u. Annuschka Vandewalle 
tel 02 552 03 00 - info@FOS.ngo
Afgiftekantoor Antwerpen X - P 308571

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Nog niet uitgelezen? 
Ontdek alles over de strijd voor schone kleren op

FOS.ngo/SchoneKleren


