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Deltakere på Local Wisdom-prosjektet fra andre
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Et hult løfte
CARIN LEFFLER
Fagrådgiver i
Framtiden i våre hender

For drøyt et år siden startet det internasjonale nettverket Clean Clothes
Campaign, som vi er en del av, en kampanje for å få kleskjeder til å forby
sandblåsing av jeans i sin produksjon.
Kleskjedene kom med løfter, men har
de holdt dem?

SAN FRANSISCO: Kjolen kan brukes på forskjellige måter og
til alle årstider.
FOTO: PAIGE GREEN/LOCAL WISDOM

LONDON: Denne jakka er en av Kate Fletchers favoritter fra Local
endret jakka i mange omganger siden den begynte som en vest for

LONDON: Håndlagd paljettjakke som aldri vaskes, så den
ikke skal bli ødelagt. FOTO: SEAN MICHAEL/LOCAL WISDOM

LONDON: Genseren ble strikket av restegarn på slutten av 70-tallet, av
fordi den minner henne om både bestemoren og moren.

Metoden som brukes for å gi jeansklær
det attraktive, slitte utseendet, er livsfarlig. Sandblåsing med kvartssand,
som utføres manuelt, avgir mye støv og
innebærer en stor risiko for at arbeiderne utvikler den uhelbredelige lungesykdommen silikose. I Tyrkia har
minst 52 arbeidere dødd som følge av
sandblåsing, og mange hundre er blitt
alvorlig syke.
Etter mye oppmerksomhet rundt
saken og sterkt press mot bransjen, har
over 50 kjente klesmerker og forhandlere vedtatt et forbud. Forut for kampanjen innførte Tyrkia et lovforbud
mot sandblåsing, men produksjonen av
sandblekede jeans stanset ikke. Den
bare flyttet til andre, mindre regulerte
steder som Bangladesh, Kina, Pakistan
og Egypt.
En fersk rapport fra Clean Clothes
Campaign, basert på intervjuer av 73
arbeidere ved sju fabrikker i Bangladesh, viser at:
■ Sandblåsing, både manuell og mekanisk, skjer i Bangladesh. Arbeiderne
sier de lider av konstant hoste og pusteproblemer.
■ Det er grunn til å tro at sandblåsing
forekommer ved fabrikker som produserer for kjente merkevareselskaper:
Dette gjelder blant annet H&M, Levi’s,
Esprit, Lee, Zara, Diesel og
Dolce&Gabbana. Med unntak av sistnevnte har alle disse klesmerkene
vedtatt en policy som forbyr sandblåsing i egen leverandørkjede.
■ En fabrikkeier opplyser at det er
umulig å produsere noen av designene
som etterspørres av merkevareselskapene uten bruk av sandblåsing som
blekingsmetode.
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Bruken av denne metoden for å slite ut
klær før de når butikken må bannlyses.
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Historier om bærek
KLÆR: Selskapsjakker sydd av slitte gardiner og en
høyt elsket slengbukse etter en pappa var blant de
norske plaggene som var med på et internasjonalt
prosjekt om bærekraftig mote.

■ SIGRID MØYNER HOHLE
– Jeg ville sette oppmerksomheten mot
brukerne av klær. Vanligvis fokuserer
folk på hva som skjer inntil plagget blir
kjøpt, og ikke det etterpå, sier Kate
Fletcher, britisk forsker og nestor

innen bærekraftig mote.
Nylig var hun i Oslo med forskningsprosjektet Local Wisdom, som
samler inn historier om spesiell innovativ klesbruk. Målet er å samle kunnskap fra vanlige folks klesskap om
hvordan man kan bruke klær bedre og

lenger. 20 personer møtte opp på DogA
for å fortelle historien om et spesielt
plagg de har – for eksempel fordi det
har levd mange liv, deles av mange, kan
tilpasses nye tider eller aldri vaskes.

PAPPAS BUKSE

– Dette var en gang en gammel velurgardin som jeg og en venninne spleiset
på den da vi var på studietur i Berlin,
sier Kristin Jørgensvåg og holder opp
en flaskegrønn selskapsjakke med broderier og pelskrage.
– Først sydde jeg den om til en selskapsfrakk. Da fasongen ble umo-

