
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAVE THE DATE: 
FASHION REVOLUTION WEEK 2018 
23 APRIL – 29 APRIL  
 
 

Fashion Revolution blijft groeien en vraagt in meer dan  
100 landen #WhoMadeMyClothes 

 
 
AMSTERDAM, 5 APRIL 2018 - DE GROOTSTE MODE-ACTIVISME BEWEGING TER WERELD, 
FASHION REVOLUTION, IS OPGERICHT OM DE MANIER WAAROP WE KLEDING 
PRODUCEREN, INKOPEN EN VERKOPEN TE VERANDEREN. DIT JAAR BESTAAT DE 
BEWEGING VIJF JAAR. 
 
Met het jubileum van Fashion Revolution onderstrepen we automatisch dat vijf jaar geleden de 
grootste ramp in de kledingindustrie plaatsvond: het instorten van de Bengaalse kledingfabriek Rana 
Plaza op 24 april 2013. Hierbij kwamen 1138 mensen om het leven en er vielen 2500 gewonden. Om 
ervoor te zorgen dat een ramp als Rana Plaza in de toekomst voorkomen wordt en merken blijven 
werken aan systematische verbetering van de mode- en textielindustrie, roept Fashion Revolution 
iedereen op om tijdens Fashion Revolution Week modemerken één simpele vraag te stellen: Who 
Made My Clothes?  
 
Deze vraag heeft impact. In 2017 steeg het aantal impressies van social media posts met de hashtag 
#WhoMadeMyClothes naar 533 miljoen, dit is 250% meer dan in 2016. Ook verdubbelde het aantal 
merken dat in 2017 reageerden met #IMadeYourClothes ten opzichte van 2016. Het aantal landen dat 
dit jaar meedoet, is ook gestegen. Van meer dan 90 in 2017, naar meer dan 100 in 2018.  
  



Om de roep naar meer transparantie kracht bij te zetten, wordt tijdens de Fashion Revolution Week 
een update gepubliceerd van de Fashion Transparancy Index - een baanbrekend onderzoek naar 
transparantie onder de 150 grootste internationale modemerken. Ook publiceren we voor het eerst het 
Manifest, met onze visie op de toekomst van de mode-industrie. 
 
Wereldwijd worden er van 23 – 29 april duizenden events georganiseerd waar mensen meer te weten 
kunnen komen over duurzame mode. Zo organiseert Fashion Revolution Nederland samen met 
Pakhuis de Zwijger 23, 24 en 25 april documentaire-avonden met een expertpanel. De 24e is er extra 
aandacht voor Nederlandse modemerken die koploper zijn op gebied van duurzaamheid.  
 
Vijf jaar vooruitgang 
Wereldwijd werken er 75 miljoen mensen direct in de mode- en textielindustrie, waarvan zo’n 80% 
vrouw. Vijf jaar na het instorten van Rana Plaza zijn veel van hen nog steeds slachtoffer van fysieke 
en verbale mishandeling, onveilige arbeidsomstandigheden en lage lonen. Een ‘Fashion Revolution’ is 
dus nog steeds nodig, maar we benadrukken ook dat er in de afgelopen vijf jaar vooruitgang is 
geboekt op gebied van arbeid, milieu en transparantie: 
 

• Honderden fabrieken in Bangladesh zijn veiliger. Meer dan 1300 fabrieken zijn geïnspecteerd 
sinds Rana Plaza en 1,8 miljoen arbeiders hebben informatie over veiligheid ontvangen1.  

• In Bangladesh en Cambodja zijn de minimumlonen voor kledingarbeiders gestegen. De 
Bengaalse regering heeft het minimumloon met 77% verhoogd tot $68 per maand2.  

• Achttien grote merken en retailers hebben ‘ACT' ondertekend om leefbare lonen te realiseren 
voor arbeiders met collectieve arbeidsovereenkomsten die voor de hele industrie gelden en 
gekoppeld zijn aan inkooppraktijken3. 

• Merken zijn begonnen het gebruik van giftige chemicaliën terug te dringen. Meer dan 70 
merken en leveranciers hebben zich gecommitteerd aan ‘Detox 2020’ en verwijderen 
schadelijke chemicaliën uit hun toeleveringsketens4.  

• Meer dan 100 merken hebben de ‘2020 Circular Fashion System Commitment’ ondertekend 
om te werken naar een circulair modesysteem.  

• In Nederland hebben meer dan 70 merken het Convenant Duurzame Kleding & Textiel van de 
overheid getekend. Met het convenant bundelt een brede coalitie haar krachten en gaat aan 
de slag om de kleding- en textielsector te verduurzamen5. 

 
Carry Somers, co-founder Fashion Revolution: “Sinds de start van Fashion Revolution hebben overal 
ter wereld mensen merken laten weten dat de mode-industrie niet op deze manier verder kan gaan. 
En het werkt. De industrie luistert.”  
 
Roosmarie Ruigrok, coördinator Fashion Revolution Nederland: “De Rana Plaza-ramp heeft ervoor 
gezorgd dat goede en internationale programma’s zijn opgestart. Zoals het Bangladesh Akkoord dat 
zich richt op de veiligheid in kledingfabrieken. Daarvoor waren samenwerkingsverbanden zeldzaam. 
Ook zijn wij trots op het feit dat Nederland, met onder andere het Convenant Duurzame Kleding en 
Textiel, tot de koplopers behoort op gebied van verduurzaming van de industrie. Er moet nog veel 
gebeuren, maar dit zijn stappen vooruit en daar gaat het om." 
 
Note for editors  
Meer informatie over Fashion Revolution Nederland en alle events zijn hier te vinden 
https://www.fashionrevolution.org/netherlands. Afbeeldingen specifiek voor Nederland kunnen hier 
worden gedownload en meer beeld kan opgevraagd worden via de Nederlandse perscontacten.  
 
Voor meer informatie over Fashion Revolution (internationaal) zie https://fashionrevolution.org. 
Afbeeldingen voor pers kunnen hier worden gedownload en meer beeld kan opgevraagd worden via 
press@fashionrevolution.org. Campagne beelden zijn beschikbaar op de Brand Guidelines pagina.  
 

                                                            
1 Bangladesh Accord on Building & Fire Safety source: http://bangladeshaccord.org/milestones/ 
2 Garment Worker Diaries project found that in Bangladesh, Cambodia and India many garment workers are not even being paid a legal minimum wage, and a very long 
way from a living wage. Source: www.workerdiaries.org 
3 Action, Collaboration, Transformation launched by IndustriALL Global Union. Source https://actonlivingwages.com/    
4 Greenpeace’s Detox campaign is asking brands to go toxic-free. Source: https://www.greenpeace.org/archive-international/en/campaigns/detox  
5 https://www.imvoconvenanten.nl/garments-textile 

https://dezwijger.nl/programma/china-blue
https://www.fashionrevolution.org/netherlands
https://drive.google.com/drive/folders/1bBPiAPCmpy4OZ0fR_lrwy3WHWkuhRi3V
http://fashionrevolution.org/
https://drive.google.com/drive/folders/0B9jCg_io2PeZbkRsZkdvWmIxV2s
http://fashionrevolution.org/resources/brand-guidelines-and-assets/
http://bangladeshaccord.org/milestones/
http://www.workerdiaries.org/
https://actonlivingwages.com/
https://www.greenpeace.org/archive-international/en/campaigns/detox


Perscontacten Fashion Revolution Nederland  
 
Ashna Chhatta     Nanette Hogervorst  
ashna@stoerevrouwen.nl   nanette@ow-ourworld.nl   
+31 6 288 62223    +31 6 486 10644 
 
Doe mee met Fashion Revolution Week 

• Maak een selfie met jouw kledinglabel, tag het merk op sociale media en vraag #WhoMadeMyClothes. 
• Schrijf een brief naar een modemerk, vraag hen transparanter te zijn en zich te committeren aan het 

betalen van een leefbaar loon. 
• Schrijf een brief naar lokale politici, geef aan dat je betere omstandigheden wilt voor werknemers en dat 

de mode-industrie zijn milieu-impact overal ter wereld zou moeten verminderen. 
• Probeer een #Haulternative: repareer, hergebruik, recycle of ruil je kleding met een vriend. 
• Koop beter: kies voor kledingmerken met een positieve sociale of ecologische impact, of koop bij een 

goed doel of vintage winkel. 
• Bekijk de Fashion Transparency Index die tijdens Fashion Revolution Week uitkomt.   
• Schrijf een liefdesverhaal over een kledingstuk dat veel voor je betekent. Hoe je dat doet, vind je hier. 
• Organiseer of bezoek een Fashion Revolution-evenement bij jouw in de buurt.  

 
Over Fashion Revolution  
Non-profit organisatie Fashion Revolution is een wereldwijde beweging en actief in meer dan 100 landen. De 
beweging zet zich in voor een meer duurzame mode-industrie, waarbij mens, milieu, winst en creativiteit in gelijke 
mate worden gewaardeerd. Dit doet zij door het gehele jaar campagne te voeren voor systematische hervorming 
van de industrie, met een focus op meer transparantie in de toeleveringsketen. Hiermee wil Fashion Revolution 
mensen bewust maken van de meest urgente kwesties in de mode-industrie en viert daarbij degenen die werken 
aan een meer ethische en duurzame toekomst voor deze industrie. Ondanks de geboekte vooruitgang sinds het 
instorten van Rana Plaza op 24 april 2013, waarbij 1138 mensen om het leven kwamen, zijn veel van 75 miljoen 
mensen die wereldwijd direct in de mode- en textielindustrie werken nog steeds slachtoffer van fysieke en verbale 
mishandeling, onveilige arbeidsomstandigheden en lage lonen. ‘Fashion Revolution’ is dus nog steeds nodig en 
de vraag ‘who made my clothes’ tot de dag van vandaag relevant. 
 
 

(Foto credits: Rosa van Ederen) 
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