


VOZNI RED

• Okoljska problematika & raziskava
• Socialna problematika
• Kako poročati o hitri modi
• Aktivnosti projekta
• Zagovorništvo
• Dan v rabljenih oblačilih (23. 4. 2021)

Dogodek se bo snemal za interno uporabo, povezavo do posnetka in 
prezentacije pošljemo po predstavitvi. Vprašanja lahko postavljate v chat
ali jih v živo zastavite po predstavitvi. 





VPLIV NA OKOLJE

• Proizvodnja: Letno se proizvede 150 milijard kosov 
oblačil (20/osebo; v SLO v 2019 24 milijonov kosov). 
Od teh jih približno 30 % ni nikoli prodanih.

• Uporaba: 1 poln pralni stroj poliestrskih tkanin = 
700.000 mikrovlaken. Skupna količina/leto = 50 
milijard plastenk.

• Po koncu življenjske dobe: Letno nastane 92 
milijonov ton tekstilnih odpadkov (12,3 kg/osebo). Na 
svetu pristane na odlagališčih ali v sežigalnicah vsako 
sekundo en tovornjak zavrženega tekstila.





IZKORIŠČANJE DELAVCEV_K
• Pridelava bombaža: 

• Prisilno delo na poljih bombaža (več kot pol milijona Ugurov prisiljenih 
delati na bombažnih poljih na Kitajskem)

• Gojenje hibridnih sort bombaža (leta 2019 je 42.480 pridelovalcev 
bombaža v Indiji naredilo samomor)

• Državne subvencije pridelave bombaža v ZDA (Brazilija je 2005 
dobila tožbo proti ZDA, ko je zahtevala zmanjšanje subvencij)

• Neprimerni delovni pogoji 
• “sweatshops” = potilnice 
• Rušenje stavb (Rana Plaza – 24. 4. 2013) in druge nesreče 

s smrtnimi žrtvami
• Neprimerno plačilo 

• Otroško delo
• 60 % vseh otrok vključenih v prisilno delo na svetu, dela 

v tekstilni industriji

• Izkoriščanje migrantov
• Primer Sirijskih beguncev v Turčiji

60 % svetovne proizvodnje oblačil in obutve je v Aziji (Kitajska, 
Bangladeš, Vietnam)



DOSTOJNO PLAČILO vs. 
MINIMALNA PLAČA



NEPRAVIČNE TRGOVINSKE 
PRAKSE (Covid kriza)

• Neplačevanje delavcem
• Odpovedi naročil s strani multinacionalk
• Nelegalno zapiranje tovarn 
• Tekstilne tovarne v Severni Makedoniji 

unilateralno spreminjajo pogodbe o 
zaposlitvah

• Odpuščanje delavcev_k brez nadomestila 
(44 % otrok v Bangladešu prenehalo s šolanjem, ker morajo služiti za preživljanje družine)

• Protesti v Indiji, Myanmaru, Bangladešu, 
Vietnamu, na Filipinih ...

• Akcija „PayYourWorkers“



POVEZAVE DO 
NAJNOVEJŠIH POROČIL

• Fashion Revolution – Transparency Index
• Clean Clothes Campaign – Country Profiles
• Fair Wear Foundation 
• ASPI Australia – Uyghurs for sale
• ILO – Eliminating child labour
• UNICEF – Children’s rights in the garment and 

footwear supply chain

https://www.fashionrevolution.org/about/transparency/
https://cleanclothes.org/resources/country-profile
https://www.fairwear.org/
https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
https://www.ilo.org/ipec/projects/global/WCMS_649126/lang--en/index.htm
https://www.unicef.org/reports/childrens-rights-in-garment-and-footwear-supply-chain-2020




OSNOVNI POJMI

• Recikliranje
• Kemična reciklaža
• Upcycling

(večvrednostno 
recikliranje)

• Ločeno zbiranje
• Mehanska reciklaža
• Downcycling

(manjvrednostno 
recikliranje)



AKTIVNOSTI

• Instagram pogovori s strokovnjaki in izzivi
• Raziskava in infografike
• Promocijske majice
• Raziskovalno novinarstvo



DAN V RABLJENIH 
OBLAČILIH 2021

https://www.oblekanaredicloveka.si/dan-v-rabljenih-oblacilih/

https://www.oblekanaredicloveka.si/dan-v-rabljenih-oblacilih/
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