Blok 2

Brugles 3

Vind de betekenis
Herken waar het woord naar verwijst

Coole kleding?
Zonder dat je het weet, koop je algauw kleding die niet eerlijk geproduceerd is.
Kledingarbeiders, vaak in Aziatische landen, ontvangen te weinig loon en maken veel te
veel uren. Er wordt een flinke rij eisen gesteld aan eerlijke kleding. Steeds meer westerse
kledingbedrijven houden zich hieraan. Voor de shoppers onder ons: wel goed zoeken, want
eerlijke kleding herken je niet zomaar.

De prijs van een t-shirt
Stel, je krijgt kleedgeld. In de winkel val je op een
T-shirt van 25 euro van jouw favoriete merk. Als je
thuis bent, lees je het label en uit dit etiket blijkt dat
het shirt uit Azië komt.
Je verwacht het waarschijnlijk niet. De Aziatische
arbeiders die aan jouw shirt hebben gewerkt, krijgen
van die 25 euro maar een fractie. De naaier, de snijder
en de wasser krijgen samen nog geen 60 cent. De rest
van het bedrag gaat op aan kosten van bijvoorbeeld
vervoer en de huur van de winkel. En dan is er nog de
winst voor de fabriek, het kledingmerk en de winkel.
Want zij verdienen natuurlijk ook wat aan het shirt.

Eerlijk of niet?
Veel kleding die in je in de winkel ziet hangen, is
gemaakt in lagelonenlanden in Azië. In landen als
China, India of Cambodja werken veel mensen aan
onze kleding. Kledingbedrijven in Europa laten de
kleding in die landen maken. Lonen voor de arbeiders
zijn daar een stuk lager dan bij ons. Dit klinkt goed,
toch? Jij, consument, krijgt je leuke shirt en ook de
producent van het shirt verdient eraan. En de arbeiders
in de genoemde landen hebben werk en verdienen
geld, dus zij zijn ook blij. Of niet?
De arbeiders uit het voorbeeld van het T-shirt werken
aan meer shirts op een dag, waarmee ze twee tot drie
euro per dag verdienen. De vraag is of zij daarvan
kunnen leven. Nee, is het antwoord. In de meeste
landen is dit bedrag daarvoor onvoldoende.

Een hele rij eisen
Wanneer is je kleding dan oké? De arbeiders moeten
genoeg loon krijgen om van te leven. Is dat loon te
laag, dan gebeurt het vaak dat ouders hun kinderen
ook laten werken. Kinderarbeid, dus. De kinderen gaan
dan niet naar school en krijgen geen onderwijs.
Daardoor is de kans groot dat ze in de toekomst arm
blijven.
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Maar er is meer dan voldoende loon krijgen. Arbeiders
moeten niet gedwongen worden om te werken, mogen
niet te veel uren werken en hebben recht op vrije tijd.
Ook hebben ze recht op een contract, waarin afspraken
staan over loon en werktijden. Dat contract voorkomt
ook dat arbeiders zomaar op straat staan. De ruimte
moet gezond zijn om in te werken, stoffen en machines
moeten veilig zijn en kinderarbeid is niet toegestaan.
Een hele rij eisen dus, voor je kunt zeggen dat je
kleding oké is. En dit zijn ze nog niet eens allemaal!

Eerlijke kleding herkennen
Helaas is er nog veel kleding te koop die niet aan al
deze eisen voldoet. Er is ook goed nieuws: er komt
steeds meer kleding waarbij dit wél zo is. Bedrijven
checken beter of de kleding eerlijk is gemaakt.
Hoe kun je eerlijke kleding in de winkel herkennen?
Dat is nog niet zo makkelijk, want er staat geen
keurmerk op dat zegt: ik ben een eerlijk kledingstuk.
Op internet kun je veel informatie vinden. De websites
www.fairwear.nl en www.kledingchecker.nl helpen je al
een eind op de eerlijke weg.
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