
Girls Support Girls?  

 
Ha meghalljuk a divat és fenntarthatóság szavakat egymás mellett, valószínűleg egyből a 
környezettudatosság, a vízpazarlás vagy a mérhetetlen szeméttermelés, tehát mindenképpen 
valamilyen külső tényező ugrik be. Ez a kérdés azonban nem ilyen egyszerű, hiszen van több, 
szintén kevéssé elhanyagolható élő oldala is a kérdésnek – és pontosan erre az oldalra koncentrál 
a Fashion Revolution 2020-as Nőnapi kampánya is. 

A Fashion Revolution egy globális nonprofit szervezet, mely működésével nagyobb mértékű 
átláthatóságra, követhetőségre törekszik a divatiparon belül. A szervezet tehát azt szeretné elérni, 
hogy az átlag fogyasztó is tisztában legyen azzal például, hogy az általa vásárolt ruhadarabot hol, 
milyen munkakörülmények között, esetlegesen igazságos bérezés mellett varrták-e meg. A híres, 
Who Made My Clothes kampányuk eredményeként például több márka elkezdte felgöngyölíteni 
ezeket a szálakat. A legtöbb esetben ugyanis egy globális márka vezetőinek fogalmuk sincs arról, 
hogy a lánc legkisebb  alkotóelemei hogyan működnek, és hogyan lehetne transzparensebben 
kezelni termékeik előállításának körülményeit.  

Az idei, Nemzetközi Nőnap alkalmából indított kampányuk a nemi egyenlőtlenség ellen hivatott 
felhívni a figyelmet a divatiparon, és az azt ellátó többi szegmensen belül. Ez azért igen fontos 
kezdeményezés, mivel az említett szegmenseken belül még mindig túlsúlyban nők dolgoznak 
(80%-20% arányban). Így kimondhatjuk, hogy főleg egy nők dominálta területről, emellett pedig 
egy igen nehéz és gyakran igazságtalan munkakörülmények uralta iparról van szó. A dolgozóknak 
gyakran kényszertúlórák mellett, a megélhetési küszöb alatti fizetésért, embertelen 
munkakörülmények között kell dolgozniuk. Ezen felül a nőknek szembe kell nézniük a nemi 
egyenlőtlenségekből fakadó (hiszen az ipart ellátó gyárak legtöbbször elnyomó genderfelfogással 
rendelkező területeken működnek) erőszakkal is – mutatott rá a Fairwear kutatása. Ezek 
természetesen a felsorolásnál komplexebb kérdések, ugyanakkor nekünk, fogyasztóknak tisztában 
kell lennünk a létezésükkel, végtére is mi vagyunk azok, akik döntéseinkkel befolyásolni tudjuk 
az iparág alakulását. Hiszen minden vásárlás döntés, mellyel nem csak az adott terméket, de annak 
előállítását és a mögötte álló márkát is támogatjuk.  

Pontosan ezt erősíti a Fashion Revolution kampánya is, rávilágítva arra a kissé paradox helyzetre, 
amikor az említett körülmények között dolgozó nők által varrt, hangzatos feminista szlogenekkel 
(Girls Support Girls, The Future is Woman stb) ellátott pólókban hirdetjük a női egyenjogúság 
fontosságát.  

“You cannot exploit women in one country to empower them in another” / Nem zsákmányolhatsz 
ki nőket az egyik országban annak érdekében, hogy bátorítsd őket egy másikban – Hayat Rachi 

A fenti idézet szerintem jól érzékelteti a helyzetet, illetve mutatja be azt a fajta kritikai 
gondolkodást, amivel manapság a világ – és itt egyáltalán nem csak a divatiparról van szó, 
jelenségeit szemlélnünk kéne. Hiszen nem minden annyi csak, amennyit látunk, a háttérben 
végeláthatatlan folyamatok, érdekek kapcsolódnak össze, mi pedig akkor leszünk tudatos 



fogyasztók, ha ezekből a folyamatokról hajlandóak vagyunk tudomást venni és egy kicsit talán 
utánuk is menni.  

Ebben segít nekünk ez a kampány és általánosságban a Fashion Revolution kiadványai, vagy más 
hasonló szervezetek munkái. Néha pedig érdemes megállni picit, elgondolkodni, esetleg a 
legközelebbi vásárlás során megfontolni a fenntarthatóság ezen szempontjait is.  
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