T

P
P

ämän yleisimmän vaatteiden
ämä yleisin vaatteiden
raaka-aineena käytettävän
raaka-aineena käytettävä
kuitukasvin viljelyssä käytetään
kuitukasvi kuluttaa kaikista
poikkeuksellisen
paljon torjunta-aineita
torjunta-aineita
viljelykasveista eniten
ja
lannoitteita
sekä
runsaasti
vettä.vaatii
Työnja lannoitteita. Lisäksi sen viljely
tekijät
ja
ympäristö
altistuvat
monille
kerunsaasti vettä. Kehitysmaiden viljelijät
mikaaleille
kuivuudelle.
Kehitysmaiden
eivät useinjapysty
kilpailemaan
maataviljelijät
useinyhdysvaltalaisten
pysty kilpailemaanvilloustukiaeivät
saavien
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yhdysvaltalaisten
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korvauksen tuotteestaan.

uuvillasäikeiden suoristaminen ja kehrääminen langaksi
on
puuvillapellon
jälkeen
uuvillan
tie pelloilta
vaatteekvasta ensimmäinen
etappionmatkalla
si kaupan hyllylle
monivaatteeksi.
Vaatteiden
tie
raaka-aimutkainen ja usein tuhansia
neesta
kaupan hyllylle on monimutkilometrejä pitkä. Kehräys, värjäys,
kainen ja yleensä tuhansia kilometrekutominen ja vaatteen viimeistely
jä pitkä. Kehräys, kutominen, värjäys,
voivat kaikki tapahtua eri maissa.
ompelu ja viimeistely voivat kaikki
tapahtua eri maissa.
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aatteiden ompelijat
ompelijattekevät
voivat
aatteiden
tehdä
jopa
18-tuntisia
päiviä
usein 10–12-tuntisia työpäiviä
7 päivää viikossa. Tekstiilityöpalkalla, joka tuskin riittää
läisten palkka on pieni eikä riitä aina
elämiseen. Heistä suurin osa on naisia,
elämiseen. Tekstiiliteollisuuden työnjotka
työskentelevät
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maissa
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tai kokonaan voidaan
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voi
myös
olla jopa hengenvaarallista.
kaista.
Työntekijöiden
on siksi hankala
Työntekijät
eivät siis
voi helposti
liittoutua yhdessä
vaatimaan
parempia
järjestäytyä
vaatimaan
parannuksia
palkkoja ja työoloja.

työoloihinsa tai palkkoihinsa.

aatteiden värjäyksessä

uitujen valkaisussa ja värjäyksessä
tai valkaisussa käytetään
käytetään vahvoja kemikaaleja.
vahvoja kemikaaleja, jotka
Myös puuvillan
viljelyvaiheessa
ovat haitallisia
sekä ihmisille
että
käytetyt
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voivat
aiheuttaapelhaittaa
ympäristölle. Puuvillan viljelyssä
niin
viljelijöille
kuin kemikaalit
tekstiilejä käsitteleville
loille
ruiskutetut
voivat
työntekijöillekin.
Kaikki kemikaalit
eivät ole
vapautua työntekijöiden
käsitellessä
puuvillaa. vielä
Näiden
myrkkyjen
poistuneet
vaatteen
kaupanhengithyllylle
täminen on myös vaarallista.
päädyttyäkään.

uurin osa Suomen kaupoisaupassa
myytävän
vaatteen
sa
myytävistä
vaatteista
ja
urheilujalkineista
peräisin
hinnasta ompelijanonpalkkoihin
Aasiasta.kuluu
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0,5–5%.vaateteollisuuSuurin osa
den
suuryritykset
ovat
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palle. Mitkä muut tahot saavat osansa
tai
ns.
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joita
ei
vaatteen hinnasta?
koske kansallinen lainsäädäntö ja joissa
tarjotaan edullisia ehtoja suuryhtiöille.
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aupassa myytävän vaat-

aateteollisuuden tuotantoketteen hinnasta ompelijan
jut ovat pitkiä ja valvonta vaipalkkoihin kuluu noin
keaa.
Vain osa
pienihinnasta
osa vaatteista
0,5-5%.
Suurin
eli
on reilusti
tuotettuja,
eikä
eettisten
noin 50 % menee vaatekaupalle.
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muut tahotolesaavat
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Miten
voimme
vaikuttaa?
vaatteen hinnasta?
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aateteollisuuden tuotantoketjut ovat pitkät ja valvonta
vaikeaa. Vain pieneen osaan
vaatteista käytetään Reilun kaupan
puuvillaa tai ne ovat muuten reilusti
tuotettuja joten eettisten valintojen
tekeminen ei ole aina helppoa. Vaatteiden ostoboikottikaan ei välttämättä
ole hyvä ratkaisu, koska siitä kärsivät
kaikkein köyhimmät ompelijat. Millaisia
keinoja sinä keksit?

