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Als historische textielstad ondertekent de Stad Gent de petitie van de campagne
#cleanekleren, die sportmerken oproept leefbare lonen uit te betalen en een veilige
werkplaats te garanderen voor de makers van hun sportkleding.

Op 24 april 2018 is het vijf jaar geleden dat het Rana Plaza-complex instortte in
Bangladesh. Daarbij kwamen 1.138 kledingarbeiders om, meer dan tweeduizend
anderen raakten gewond. Om de slachtoffers te herdenken werden 1.138 schoenen en
portretten van kledingarbeidsters neergelegd op een boogscheut van het Gentse
stadhuis. Een actie van de campagne #cleanekleren.

Vijf jaar later

Wat is er nu eigenlijk veranderd, vijf jaar na Rana Plaza? De veiligheid in de meeste
fabrieken in Bangladesh is er zeker op vooruit gegaan door het Bangladesh
Veiligheidsakkoord, ondertekend door meer dan 200 kledingmerken en -distributeurs.
Voor de rest blijven de lonen extreem laag.



'Er is zeker geïnvesteerd in veiligheid, maar onvoldoende in mensen.
Kledingarbeidsters blijven werken voor hongerlonen, hebben lange werkdagen en
de veiligheid is relatief'

— Andre Kiekens van Wereldsolidariteit, samen met ACV de organisatie achter
#cleanekleren

Habeza, sportkledingarbeidster in Bangladesh verdient per maand 110 euro, haar huur
bedraagt maar liefst 60 euro per maand. Haar fabriek is beter uitgerust op vlak van
veiligheid dan vijf jaar geleden. Maar of het echt veilig is? In Dhaka is er vaak veel wind.
Soms komen hier cyclonen voor. Of aardbevingen. Maar de fabrieken zijn niet
opgewassen tegen een felle windstoot of aardbeving.

'Daarom is het cruciaal dat Belgische en internationale kleding- en textielbedrijven
die productie hebben in Bangladesh, ook het nieuwe Bangladesh akkoord
ondertekenen dat in mei in voege treedt, zodat het werk voor veiligere fabrieken
ook verder gezet én gemonitord wordt.'

— Marc Leemans, ACV-voorzitter

Sportmerken

Adidas, Nike, enzovoort: veel internationale sportmerken laten hun sportoutfit in Azië
maken. Ook Belgische merken van teamkledij laten hun sportkleren in het buitenland
maken. Als klant, sporter en sportclubs weten wij echter niet waar en in welke
omstandigheden dat precies gebeurt. De campagne #cleanekleren wil de kopers van
sportkledij stimuleren om die vragen te stellen aan de sportmerken, waar ze klant van
zijn. Met een grote petitie-actie en een vragenkaart voor bedrijven.

Gent kiest voor ‘clean’

Gent doet al jaren grote inspanningen om haar titel van Fair Trade Gemeente in praktijk
om te zetten: dit onder andere door de aankoop van eerlijke voeding. Met de
ondertekening van de petitie #cleanekleren wil de stad nog een stapje verder gaan in de
richting van ‘schone’ sportkledij.



'Niet alleen de stad doet grote aankopen van kledij, ook scholen en sportclubs
kopen massaal veel sportkledij aan. Als we in ploegverband samen verder
stappen kunnen zetten, dan werken we aan Fair Play op het veld én Fair Pay in de
fabrieken waar sportkledij gemaakt wordt.'

— Tine Heyse, schepen van Noord-Zuid

'Gent weet als historische textielstad hoe belastend en vervuilend de industrie kan
zijn. Goede arbeidsvoorwaarden zijn noodzakelijk om sociale drama’s te
vermijden. Daarom werken we ook overtuigd mee aan de #cleanekleren-
campagne. Gent:sport zal zelf steeds kiezen voor ‘schone sportoutfits’ en roept
honderden Gentse sportclubs op hetzelfde te doen. Op de Keizer Karel Cup 2018
wordt ook actie gevoerd om te sensibiliseren, en verschillende spelers van KAA
Gent ondertekenden al de petitie.'

— Resul Tapmaz, schepen van Sport

Publieke koopkracht als hefboom

Gent is de eerste stad die ‘schone kleren’ zó groots aanpakt. Als je weet dat ongeveer
50% van het gemeentelijk budget aan aankoop van goederen en diensten wordt besteed,
dan ligt hier een enorme kans om de aankopen op alle vlakken (gebouwen, auto’s,
materiaal, werkkledij, kantoorbenodigdheden, enzovoort) te verduurzamen.

Textiel (werk-, sportkledij, linnen, etc.) is daarbij een productgroep met een grote
hefboom voor meer sociale duurzaamheid in de keten zoals het respect van de
internationale arbeidsrechten én leefbare lonen. 

'Wij zijn heel opgetogen met de ondertekening van de Stad Gent, met het
actieplan om scholen en sportclubs te sensibiliseren en hun traject naar duurzame
kledingaankopen.'

— Bart Holvoet (Wereldsolidariteit)

#cleanekleren, wat?



#cleanekleren (*) voert campagne voor schone sportkleding en roept zoveel mogelijk
steden en gemeenten op om werk te maken van een duurzaam aankoopbeleid van
‘schone kleren’ (werkkledij, sportkledij, enzovoort). En bij voorkeur focust ze op bedrijven
aangesloten bij de Fair Wear Foundation. Een aantal Belgische modebedrijven als JBC,
Bel&Bo, de FNG Groep en werkkledingproducent Belconfect sloten al aan bij Fair Wear
Foundation, wat een grote stap is in de richting van ‘schone’ kleren. Maar de hamvraag
blijft: welk Belgisch sportkledingbedrijf komt als eerste op het scorebord van cleane
kleren?
 

Bindende regels

De campagne roept ook de Belgische overheid op om meer werk te maken van een
bindend regelgevend kader, zodat Belgische kleding- en textielbedrijven verplicht worden
te controleren of wat gebeurt in hun productieketen koosjer is en daarover te rapporteren.
Een recente studie van KU Leuven toont aan dat België achterop hinkt wat betreft due
diligence, of ketenzorg.

Informatie
Jonathan Janssens, projectcoördinator Gent Fair Trade, gsm 0471 56 34 67, e-mail
jonathan.janssens@stad.gent
Bart Holvoet, Wereldsolidariteit Gent, gsm 0475 48 66 03 e-mail bart.holvoet@wsm.be
Jessie Van Couwenberghe, #cleanekleren campagne, gsm 0476 75 88 73, e-mail
jessie.vancouwenberghe@acv-csc.be
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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