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1 Kledingmerken zijn 100%  
transparant over de herkomst  
van kleding en materialen. 

2 Kledingmerken moeten precies 
laten zien in welke fabrieken hun 
kleding wordt gemaakt.

3 Meer kledingbibliotheken!

4 Haal de productie naar de plekken  
waar de grondstoffen groeien!

5 Een keurmerk voor eerlijke kleding.

6 Alle kleding recyclen.

7 Onafhankelijke controles waarbij  
kledingarbeiders vertellen hoe hun 
situatie is.

8 Alleen nog maar kleding laten  
maken in Nederland.

9 Klachtenlijn voor kledingarbeiders:  
gebeurt er iets dan melden ze dit  
bij het merk, of de klanten.

10 Kledingmerken moeten direct  
zaken doen met minder fabrieken, 
zodat ze meer invloed hebben.

11 Een verwijderingsbijdrage op  
kleding, net als op electronica.

12 Een quotum voor kleding: je  
mag elk jaar maar een X aantal 
kledingstukken kopen.

13 20 cent per kledingstuk meer  
betalen: dan verdubbel je het  
loon van een kledingarbeidster.

14 Foute fashion boycotten.

15 Vragen stellen in de winkel, mail 
sturen of tweeten dat klanten  
schone kleren willen.

16 Weer zelf kleding maken.

17 Stoppen met kleren dragen.

18 Kledingmerken dwingen alleen 
zaken te doen met fabrieken  
waar een vakbond actief is.

19 Subsidie op eerlijke kleding zodat  
het goedkoper wordt dan Primark.

20 Stoppen met dure reclame- 
campagnes, pas als er een eerlijk  
loon wordt betaald mag dat weer.
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