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Модните брандове не ни дават много
информация за това, къде са направени нашите
обувки и дрехи. Те прикриват реалността:
тежкият живот на хората, които работят във
фабриките и у дома, за да ги произвеждат.

Labour Behind the Label (Трудът зад етикета) подкрепя усилията за подобрявяне на
условията на труд на работниците в шивашката и обувна индустрия в целия свят.

www.changeyourshoes-bg.org

Facebook/gert.foundation

gert@mbox.contact.bg

info@labourbehindthelabel.org

Фондация ДОИТ е част от кампанията „Смени си обувките“
ДОИТ подкрепя усилията на активистите по целия свят в усилията им за подобряване
на условията на труд на тези, които правят нашите обувки.

Тази книжка се издава с подкрепата на Европейския
съюз. За съдържанието на публикацията носи
отговорност ф-я ДОИТ и то по никакъв начин
не може да се счита, че отразява мнението на
Европейския съюз.
С ЪВЕТИ ЗА ОТГОВОРНИ КУПУВАЧИ

22 ст. 220 лв.

НАДОМНА
РАБОТНИЧКА

ТЪРГОВСКА
УЛИЦА

Надомните работнички в Южна Индия получават
само 22 стотинки на чифт за трудоемката си
работа да пришиват на ръка кожените горни
части на обувките, които се продават на
европейските търговски улици, на цени между
110 и 220 лева. Тези жени често страдат от
здравословни проблеми и почти нямат права.

ДА ПОПРАВИМ МОДАТА

(c) Heather Stilwell
С ЪВЕТИ ЗА ОТГОВОРНИ КУПУВАЧИ

Нови евтини модни тенденции се появяват
всяка седмица, а целта на индустрията fast
fashion (бърза мода) е да ни накара да купим
колкото се може повече и по-бързо.
Така че всички да изглеждаме супер секси в събота вечер
или когато поискаме. Не е ли страхотно? Е, не е. Защото,
както казва журналистката Луси Сийгъл:

Бързата мода не е
безплатна. Някой,
някъде плаща.

ДА ПОПРАВИМ МОДАТА

“

“

Никой от нас не иска обувките и дрехите
му да причиняват вреда. Но големите
марки получават огромни печалби,
докато работниците получават заплати
под прага на бедността и работят при
опасни условия на труд.

С ЪВЕТИ ЗА ОТГОВОРНИ КУПУВАЧИ

1134 2500
УБИТИ

РАНЕНИ

1134 работници, шиещи облекла загинаха и 2500
бяха ранени, когато сградата на фабриката Rana
Plaza в Бангладеш се срина през 2013 г. Днес все
още е необходимо да се направи много, за да се
гарантира, че 4 милиона работници от тази страна
и 5 000-те фабрики за облекло там са безопасни.

ДА ПОПРАВИМ МОДАТА

(c) BCWS

Проблемът е не само в бързата и евтина мода.
Високата цена на чифт обувки или дънки не е
гаранция, че те са произведени етично. И така,
какво можете да направите, за да сте сигурни,
че хората, които произвеждат вашите дрехи и
обувки, получават справедливо заплащане?

С ЪВЕТИ ЗА ОТГОВОРНИ КУПУВАЧИ

Твърде много дрехи, а няма какво да облечеш?
Много от нас признават, че притежават обувки,
които никога не носят, и дори че изхвърлят
дрехи след само едно обличане.

През 2016 във Великобритания
са изхвърлени 300000 тона
дрехи като домакински
отпадъци. Каква ли е цифрата
за България?!?

ДА ПОПРАВИМ МОДАТА

Купувай по-малко нови обувки и дрехи
Избирай качествени продукти, които са
направени, за да издържат дълго
Купувай втора употреба
Пазарувай отговорно: Проучвай, задавай
въпроси, търси брандове, на които имаш
доверие, че се отнасят справедливо към
работниците

ИНИ

И ЗА

И ЗА
ГОД

ВА Ш

Нека да забавим модата и да покажем на брандовете,
че искаме справедливи дрехи и обувки, а не само
повече от тях.

ГОД

ИНИ

ВА Ш

Можеш да се бориш с бързата мода!

ПОПРАВЯЙ
Имаш дупка в пуловера? Вземи игла и
конец. Подметката ти се е откачила?
Капка от лепилото за обувки трябва
да се справи. Липса на умения?
Намери най-близкия шивач.

НОСИ С ГОРДОСТ
Понякога може да се почувстваме
принудени да носим различни дрехи,
когато се срещаме с едни и същи
приятели. Бъдете горди с любимите
си дрехи!

ДА ПОПРАВИМ МОДАТА

ПОКАЖИ КРЕАТИВНОСТ
Може ли старите ти маратонки да
получат нов живот с някои фънки
цветни дантели или панделки? Може
ли този прекалено къс панталон да се
прероди като летни шорти?

СМЕНИ
Ако ти омръзнат, или просто искаш
нещо ново - защо не организираш
размяна на дрехи? Събери приятели,
споделяйте любовта, дайте нов
дом на дрехите и обувките си - и
си вземете някои нови любими
съкровища.

С ЪВЕТИ ЗА ОТГОВОРНИ КУПУВАЧИ

Всички ние можем да променим нещата
чрез нашите съзнателни избори. Но ако наистина
искаме да променим модата, това, от което най-много се
нуждаем, е действие от страна на модната индустрия.
Глобалната верига за доставки е сложна. Знаейки кои
брандове от кои фабрики се снабдяват означава, че
можем да държим отговорни търговските марки. Това
означава, че работниците могат да защитят правата си,
да поискат обезщетение след произшествие и да изразят
загриженост относно заплатите и безопасността. И това
ни помага да направим информиран избор.
Не казваме, че никога не трябва да купуваш нещо ново,
което да носиш. Всъщност е много важно да подкрепяме
работниците, които правят облекло и обувки по целия
свят.

ДА ПОПРАВИМ МОДАТА

Така че, следващия път, когато си харесаш нови
обувки и дрехи, покажи ги на мениджъра на
магазина и попитай: къде са направени? Нека да
знаят, че искаш фирмата да публикува своя списък
с доставчици и че искаш правата на работниците да
бъдат зачитани. Ето една пощенска картичка, която
можеш да подпишеш и предадеш.

С ЪВЕТИ ЗА ОТГОВОРНИ КУПУВАЧИ

доит

