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‘Hoe schoon is jouw kleding’ is samengesteld door Ben Loth, Dana van der Kraan en 
Harry de Ridder, leden van de Scholengroep Amnesty Nijmegen en voor het eerst 
gepresenteerd tijdens de Thema-avond Moderne Slavernij van 17 oktober 2019. 
 
Zie voor het werk van Amnesty Nijmegen: https://www.amnestynijmegen.nl 
 
Deze lesbrief is ook gratis te downloaden via 
https://www.amnestynijmegen.nl/index.php/educatie/lesmateriaal  
 
© Amnesty Nijmegen, 2019 
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Docentenhandleiding 
 
In het lespakket ‘Hoe schoon zijn jouw kleren’ komen drie thema’s aan bod: moderne 
slavernij, duurzaamheid en mensenrechten die met elkaar verbonden zijn in het 
onderwerp ‘kleding’. Niet toevallig gekozen omdat het zo nabij is, ieder ermee  te maken 
heeft, ieder er een mening over heeft en ieder daarin keuzes maakt.   
 

 Voor wie?  
Deze les is opgezet voor de middelste en hogere klassen van het voortgezet 
onderwijs (havo/vwo). 
 

 Omvang  
Ideaal is het als er een lesblok gereserveerd kan worden van 100 minuten. Het is 
ook mogelijk om de les te geven in 50 minuten.  
 

 Tijdsindeling  
        100 minuten      50 minuten 
Slavernij vroeger en nu    15   15 
     (incl. filmpje van NRC) 
Kinderrechten     15 
      (incl. YouTube-filmpje) 
Waarom is veel kleding zo goedkoop? 10   10 
Noodkreten uit Turkije   10  
 
Textiel- en kledingindustrie 
      Waar / Niet waar    10   10 
      Mens-Dier-Milieu    10  
      Prijsopbouw van kleding     5 
 (verderop in deze handleiding)    
      Lijnen: Hoe schoon zijn mijn kleren? 15   15 
Afronding: Wat heb ik geleerd?    5-10 

 
 

 Doel van de les 

o De leerling weet wat we met ‘moderne slavernij’ bedoelen. 
o De leerling kan verschillen en overeenkomsten tussen klassieke en 

moderne slavernij benoemen. 
o De leerling weet dat er onder de moderne slaven er ook veel kinderen 

en vrouwen te vinden zijn. 
o De leerling is zich bewust van de omvang en impact van de textiel- en 

kledingindustrie.  
o De leerling is zich bewust dat de textiel- en kledingindustrie gepaard 

gaat met mensenrechtenschendingen 
o De leerlingen is zich bewust van het eigen gedrag m.b.t. aanschaf en 

gebruik van kleding. 
o De leerling is zich bewust van de eigen rol als consument en de invloed 

die hij/zij kan uitoefenen. 
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Filmmateriaal 
 
* Waarom er 403 miljoen slaven zijn? 
  - https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/19/waarom-er-nu-403-miljoen-slaven-zijn-a1588994 
  - https://www.amnestynijmegen.nl/download/403miljoenslaven.mp4 
 
* India: Tienermeisjes in de kledingindustrie 
  - https://www.youtube.com/watch?v=kK_jrO6I7qA 
  - https://www.amnestynijmegen.nl/download/tienermeisjes.mp4 
 
 
 
Antwoorden en suggesties bij de vragen en opdrachten 

 
1) Volgens de Amerikaans hoogleraar Kevin Bales is er sprake van moderne slavernij "als 

een persoon onder de controle staat van een ander persoon die geweld en dwang toepast 
om die controle in stand te houden, en als het doel van die controle uitbuiting is." 

2) De organisatie Anti-Slavery International ziet vormen van moderne slavernij in: 
mensensmokkel, dwangarbeid, schuldslavernij, kindslavernij, gedwongen huwelijken en 
vooral kindhuwelijken, seksslavernij, erfelijke slavernij, huishoudelijke slavernij, of 
slavernij in de productieketen de land- of mijnbouw. Ook het kafalasysteem, waarbij 
werkgevers het visum van arbeidsmigranten achterhouden, mondt vaak uit op een vorm 
van slavernij. 

3) Alle! A (art. 1 UVRM); B (art. 4); C (art. 8); D (art. 20); E (art. 24); F (art. 25); G (art. 
26); H (art. 13); I (art. 3); J (art. 6). 

4) Beide landen zijn arm en veel ouders hebben het extra inkomen van hun kinderen hard 
nodig. De wet aannemen is een ding, de handhaving is een ander ding; de overheid heeft 
het geld of de wil niet om kinderarbeid tegen te gaan. Er is veel corruptie onder 
handhavers.  

5) Het kernbegrip is de term ‘extreem’. Extreme kinderarbeid is als de kinderen geen keuze 
hebben om onveilige situaties te vermijden en als de kinderen extreem veel lang (10-12 
uur) per dag moeten werken. Extreem ook als de kinderen geen mogelijkheid hebben om 
deel van hun tijd te besteden aan school of ontspanning. 

6) Zie de lijst met kinderrechten verderop in deze handleiding: artikelen 2, 3, 4, 6, 9, 16, 
17, 18, 19, 24, 27, 28, 31, 32, 36, 39, 41. 

7) Kernbegrip is ‘armoede’. Daardoor heeft een lagelonenland weinig mogelijkheid om hun 
economie en de situatie van zijn werknemers te verbeteren. Als een lagelonenland het 
inkomen verhoogt, lopen leveranciers over naar een ander land dat nog wel lage lonen 
biedt. 

8) Het gaat maar om 60 bedrijven terwijl er in Bangladesh alleen al 3000 kledingateliers en 
-fabrieken zijn.   

9) Voor discussie met de leerlingen.  
Argument voor: de kleding wordt onder hun naam verkocht. 
Argument tegen: er zijn zoveel leveranciers (die vaak onderling weer doorsturen) dat je 
ze niet allemaal in de gaten kunt houden. 
 

Waar/Niet waar en Prijsopbouw zie de volgende pagina. 
 

10) Mens: uitbuiting, geen contract, geen vakbond, geen juridische bijstand, dwangarbeid, 
misbruik, gevaarlijk (Ranaplaza 2013), geestdodend, ongezond, onderbetaald. 
Milieu: grondstoffen, energie, kunstmest, pesticiden, bodem-, water- en luchtvervuiling 
bij productie, verwerking, transport, verkoop en gebruik. 
Dier: bont, leer, wol, zijde en dons. 
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 NIET WAAR  
Er is 1000 liter water nodig om 1 kg textiel te maken (jeans en shirt)  10.000 liter 
water is nodig! 

 
 WAAR  

Er worden 80 miljard kledingstukken per jaar gemaakt  gemiddeld heeft een 
persoon 11 kleding stukken. In Nederland ligt dat voor vrouwen boven de 15 op 21. 
 

 WAAR 
Van de totale CO2-uitstoot in de wereld wordt 10% veroorzaakt door de 
kledingindustrie  ter vergelijking: alle vliegverkeer is goed voor 2,5%. 

 
 NIET WAAR  

Het minimumloon in Bangladesh voor textielarbeiders is 60 euro. Dat is de helft van 
het bestaansminimum  bestaansminimum is 240 euro, een arbeid(st)er verdient 
maar 25% daarvan. 
 

 NIET WAAR  
1:10 van alle huishoudens in de wereld is betrokken bij de kledingindustrie.  1:6! 

 
 WAAR 

De kledingindustrie hoort bij de top 5 vervuilers in de wereld  tweede na de olie-
industrie. 

 
 
Prijsopbouw van een kledingstuk 
Jij betaalt     100       euro 
Winkel     (42)      euro 
Merk     (21)      euro 
Fabriek    (19)      euro 
Overheid    (16)      euro 
Arbeider    ( 2 à 4) euro 
 
Een hoody van Kenye West 
Verkoopprijs    108 dollar  96,78   euro 
Fabrieks- en maakkosten  (13,44)  euro  
Zeevracht en verzekering  ( 0,90 )  euro 
Importbelasting   ( 2,24 )  euro 
Winkelkosten    (  2,70)  euro 
Belasting     (  1,80)  euro 
Winst       75,70   euro 
 
 
Lijnen: hoe schoon zijn jouw kleren? 
U kunt dit op verschillende manieren doen. U kunt een lijn in de klas trekken (helemaal 
links is 1 tot helemaal rechts is 10) en leerlingen op de lijn laten staan. Of per ‘lijn’ de 
leerlingen het met een (eigengemaakte) kahoot laten invullen. Het is van belang dat de 
leerlingen een eerlijk antwoord geven. 
 
 
11) Als u voldoende tijd heeft, kunt u ook elke leerling zijn of haar spreuk laten 

uitspreken. 
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Extra leerlingenmateriaal om te kunnen variëren of uit te 
breiden 
Ter voorbereiding op de les kunt u de leerlingen vragen vooraf in hun kledingkast te 
duiken en de volgende vragen te beantwoorden: 

 Hoeveel paar schoenen heb je? Hoeveel paar gebruik je daar niet/ nauwelijks 
van? Welk percentage is dat? 

 Hoeveel stuks kleding heb je? Hoeveel gebruik je niet/ nauwelijks? Welk 
percentage is dat? 

 Hoeveel geld geef je gemiddeld aan kleding uit per maand? 
 
Ter bescherming van leerlingen die niet zo rijk bedeeld zijn als anderen, kunt u ervoor 
kiezen om die informatie niet te laten delen. Het gaat dan alleen om het persoonlijke 
bewustwordingsproces.  
 
 
Extra stellingen 
 

 Mensen weten van alles steeds meer de prijs en steeds minder de waarde 
 Ik hoef aan niets of niemand verantwoording af te leggen hoe ik mijn geld 

besteed 
 Als burger stem je eens in de x jaar, als consument stem je elke dag 
 Als je iets kunt betalen dan koop je het toch 
 Duurzame mode is niet duur, gangbare kleding is te goedkoop 

 
 
Cijfers  
 

 Gemiddeld wordt in Nederland aan kleding besteed : 706 euro per jaar, inclusief 
schoenen is dat:  853 euro. 

 72% van de Nederlanders probeert kleding te kopen waarvan ze weten dat het op 
een eerlijke manier is gemaakt, maar geeft toe te weinig informatie te hebben 
over of dat daadwerkelijk zo is. 

 49% van de Nederlandse consumenten let bij aankopen op duurzaamheid. 
 Bijna 70% van de Nederlanders geeft aan tussen de 5 en 20 nieuwe 

kledingstukken ongedragen in de kast te hebben hangen. 
 In Nederland worden door bijna 7 miljoen vrouwen van 15 jaar en ouder jaarlijks 

ongeveer 150 miljoen stuks kleding gekocht.  
 1,23 miljoen nieuwe maar onverkochte kledingstukken worden jaarlijks vernietigd 
 Van het water dat gebruikt wordt om één spijkerbroek te maken, 10.000 liter 

water kun je 200 dagen 6 minuten per dag douchen 
 Er komt 32 kilo CO2 vrij bij het maken van een spijkerbroek, dat is evenveel als 

150 kilometer auto rijden. 
 Nog slechter dan het maken van een jeans is het wassen en drogen; evenveel CO2 

als twee bomen. Denk aan vaak wassen in een lege trommel op hoge temperatuur 
en gebruik van een droger. 

 62,8 miljard: het vermogen van de rijkste textielmagnaat Amancio Ortega (o.a. 
Zara). Familie Brenninkmeijer (C en A) 22,4 miljard. 

 
 
Termen  

 Greenwashing: Vage termen gebruiken om een groen imago te presenteren. 
 Fast fashion: gekoppeld aan weggooicultuur. Zoveel mogelijk kleding laten kopen 

in zo weinig mogelijk tijd. Jaarlijks wordt er anderhalf keer meer geconsumeerd 
dan wat de aarde aan grondstoffen kan aanmaken. 

 Keurmerk: o.a. Fair Wear Foundation, vooral over arbeidsomstandigheden; 
Europees Ecolabel, vooral over milieu. 
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Achtergrondinformatie 
 
o Moderne slavernij en Mensenrechten (Amnesty) 
o De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
o Het Kinderrechtenverdrag 
o Nuttige links en bronnen 

 
Moderne slavernij en mensenrechten  
Amnesty International is tegen alle vormen van slavernij. Maar wat is slavernij precies? 
 
Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van een ander of als zodanig 
wordt behandeld. Vormen van slavernij komen nog op veel plekken in de wereld voor, 
hoewel het in de hele wereld is verboden. 
 
Geschiedenis 
Slavernij bestaat al eeuwen, in Athene waren rond 600 voor Christus al tienduizenden 
slaven (vooral krijgsgevangenen en slachtoffers van mensenroof) die meestal werkten in 
de landbouw en de mijnen. In Rome hadden de rijke burgers vaak honderden huisslaven 
(sommige slaven waren arts of leraar). Toen het Romeinse Rijk viel verdween deze vorm 
van slavernij, maar leefde weer op toen Amerika werd ontdekt in 1492, waar de 
inheemse bevolking als slaven werden gebruikt. Later werden ook inwoners uit Afrika als 
slaaf naar Amerika geïmporteerd. Naar schatting zijn er 1,5 miljoen Afrikanen in de 19e 
eeuw als slaaf naar Spaans-Amerika overgebracht, 1,5 miljoen naar het Caraïbisch 
gebed, 3,5 miljoen naar Brazilië en 400 duizend naar Noord-Amerika. 
 
Ook in nazi-Duitsland en in de Sovjet-Unie onder het bewind van Stalin bestond slavernij 
op grote schaal, alsook in Indonesië (politieke gevangenen), Cambodja, China en 
Vietnam (heropvoedingskampen), Myanmar en andere communistische staten. 
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Verdragen en afschaffing 
Het abolitionisme (de beweging die de slavernij wilde afschaffen) ontstond toen de 
Quakers in de Amerikaanse staat Pennsylvania de slavernij afschaften. In 1833 werd de 
American Anti-Slavery Society opgericht door William Lloyd Garrison, die onder meer 
ontsnapte slaven uit het zuiden hulp bood. De strijd tussen voorstanders van de 
afschaffing van slavernij (het noorden) en tegenstanders (het zuiden) werd een 
hoofdelement van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). Een groot deel van het 
verzet tegen slavernij kwam overigens minder voort uit een morele overtuiging, maar 
werd gezien als economisch onwenselijk. In Engeland werd in 1839 de Anti-Slavery 
Society opgericht, die zich tot op  heden richt tegen restanten van slavernij zoals in 
Afrika, maar ook tegen ‘schuldhorigheid’ (een vorm van dwangarbeid, gedwongen 
prostitutie of slavernij die door een schuldeiser wordt afgedwongen), praktijken die 
schadelijk zijn voor vrouwen en kinderen (zoals vrouwenbesnijdenis en kinderarbeid) en 
onmenselijke arbeidsomstandigheden. De afschaffing van slavernij werd een feit in 
Engeland (1833), Frankrijk (1848), de Verenigde Staten en Nederland (1863).  
 
In 1890 in Brussel zijn in een verdrag slavernij en slavenhandel tot ‘misdrijven tegen de 
mensheid’ verklaard. In 1920 is in een internationaal verdrag elke vorm van slavernij 
verboden, maar het begrip ‘slavernij’ is niet nauwkeurig omschreven. In het International 
Labour Organisation-verdrag van 
1930 zijn slavernij en 
dwangarbeid verboden geworden.  
 
In 2002 werd in het Amsterdamse 
Oosterpark een monument 
geplaatst ter herinnering aan het 
lot van de door Nederlanders 
verhandelde slaven. 
 
 
   
 
 
   
 
 
Leed en hedendaagse slavernij 
Het leed veroorzaakt door slavernij kan een leven lang duren, net zoals de strijd om 
herstel. Naar schatting 200.000 vrouwen uit heel Azië zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door het Japanse keizerlijk leger gedwongen om te werken in militaire 
bordelen. Deze ‘troostmeisje’ begonnen pas vanaf eind 1980 erkenning op te eisen voor 
de gewelddadigheden die zij hadden ondergaan.  
 
Hoeveel slaven er nu op de wereld zijn is niet duidelijk, sommige schrijvers zeggen dat er 
ongeveer 200 miljoen slaven zijn (dit zijn dan vooral vrouwen en kinderen in 
ontwikkelingslanden die werken in het sekstoerisme), anderen schatten dat er 28 miljoen 
mensen zijn (dit zijn dan alleen de werkelijk gedwongen vormen van werk). De slavernij 
van vroeger was gebaseerd op ‘bezit’ dat wettelijk werd erkend en op het onderscheid 
naar etnische en raciale kenmerken. Slaven waren duur en de relaties tussen slaven en 
slavenbezitters waren vaak voor lange tijd, soms van generatie op generatie. De slavernij 
van nu is daarentegen  niet gebaseerd op officieel bezit, maar op andere wettige 
documenten, zoals contracten en schulden. De hedendaagse slaven zijn goedkoop, er is 
snel van hen af te komen, en het zijn eerder armen, kwetsbaren en ontheemden dan 
mensen met een bepaalde huidskleur of uit een bepaalde etnische groepering.  
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De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) 
De UVRM werd op 10 december 1948 aangenomen door de leden van de Verenigde 
Naties. Deze verklaring is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van 
mensenrechten. De UVRM heeft geen bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren 
grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste internationale standaard van de 
mensenrechten. De UVRM valt uiteen in artikelen die zien op burgerrechten/politieke 
rechten (artikel 1 tot en met 21) en op economische/sociale/culturele rechten (artikel 22 
tot en met 27). Niet alle mensenrechten zijn in de UVRM opgenomen omdat men het niet 
eens werd over de tekst of omdat een bepaald recht toen nog niet als mensenrecht werd 
erkend. Om die reden worden bijvoorbeeld de doodstraf en abortus niet genoemd (in 
sommige landen zijn deze namelijk niet verboden).  
De UVRM heeft invloed gehad op meer dan 90 grondwetten en is de grondslag van 
organisaties en activisten voor mensenrechten, waaronder Amnesty International. 
Hieronder staan alle in de UVRM opgenomen mensenrechten opgesomd.  
 
1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren. 
2. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent. 
3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid. 
4. Slavernij is verboden. 
5. Martelen is verboden. 
6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet. 
7. De wet is voor iedereen gelijk. 
8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen. 
9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet. 
10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke 

rechter. 
11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. 
12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam. 
13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) 

verlaten. 
14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen. 
15. Je hebt recht op een nationaliteit. 
16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten. 
17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je afnemen. 
18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven. 
19. Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen. 
20. Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen ergens lid van te 

worden. 
21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen. 
22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid. 
23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij. 
24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie. 
25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen. 
26. Je hebt recht op onderwijs. 
27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden 

beschermd. 
28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd. 
29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen. 
30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te 

doen. 
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Het kinderrechtenverdrag (International Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind - IVRK) 
 
1. Een kind ben je onder de achttien jaar.  
2. Discriminatie is verboden.  
3. Je hebt recht op bescherming door de overheid.  
4. De overheid moet er voor zorgen dat de rechten van kinderen beschermd worden.  
5. Overheden moeten respecteren dat ouders de eerste verantwoordelijkheid hebben 

voor hun kinderen.  
6. Je hebt recht op leven en op ontwikkeling.  
7. Je hebt recht op je eigen naam en nationaliteit.  
8. De overheid moet de identiteit, naam en nationaliteit van kinderen beschermen. 
9. Je hebt het recht om bij beide ouders te wonen. Als je ouders gescheiden zijn, mag 

je met allebei je ouders omgaan.  
10. Je mag je ouders overal bezoeken, ook als ze in verschillende landen wonen. 
11. De overheid moet ervoor zorgen dat een kind niet kan worden ontvoerd naar het 

buitenland.  
12. Afspraken over kinderen worden gemaakt met kinderen.  
13. Je hebt het recht om je eigen mening te geven en informatie te zoeken en door te 

geven.  
14. Je hebt recht op je eigen geloof.  
15. Je hebt het recht samen te komen en een club op te richten.  
16. Je hebt recht op privacy.  
17. Je hebt recht op begrijpelijke informatie.  
18. Je hebt recht op een goede opvoeding door je ouders. De overheid moet hen 

daarbij helpen.  
19. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling.  
20. Je hebt recht op extra zorg en hulp als je even niet thuis kunt wonen.  
21. Kinderen worden alleen geadopteerd als dat voor hen de beste oplossing is. 
22. Als vluchteling heb je recht op speciale bescherming.  
23. Je hebt recht op hulp als je een handicap hebt.  
24. Je hebt recht op een goede gezondheid en hulp als je ziek bent.  
25. Kinderen die uit huis zijn geplaatst, hebben er recht op dat regelmatig wordt 

gekeken of de behandeling nog wel de beste is.  
26. Alle middelen die de overheid heeft om mensen te helpen, moeten voor alle 

kinderen bereikbaar zijn.  
27. Je hebt het recht op goede omstandigheden om jezelf te kunnen ontwikkelen.  
28. Je hebt recht op onderwijs.  
29. Je hebt recht op onderwijs dat zich richt op het ontwikkelen van je talenten en je 

leert over respect voor andere mensen en de natuur.  
30. Je hebt recht op je eigen cultuur.  
31. Je hebt recht op rust en vrije tijd.  
32. Overheden moeten een minimumleeftijd voor werk instellen en kinderen 

beschermen tegen gevaarlijk en schadelijk werk. 
33. De overheid moet je beschermen tegen drugs.  
34. De overheid moet je beschermen tegen seksueel misbruik.  
35. Het is verboden om kinderen te ontvoeren, verkopen of verhandelen.  
36. De overheid moet je beschermen tegen uitbuiting en mishandeling.  
37. Je hebt recht op een goede behandeling in de gevangenis. Je mag niet gemarteld 

worden, en geen levenslang of de doodstraf krijgen.  
38. Als het oorlog is, moet de overheid jou extra beschermen. Soldaten zijn bij 

voorkeur boven de achttien en als je jonger bent dan vijftien mag je niet in het 
leger.  

39. Je hebt recht op slachtofferhulp.  
40. Je hebt recht op een eerlijk proces dat rekening houdt met jouw leeftijd.  
41. Als de wetten van een land de  rechten van kinderen beter beschermen dan dit 

Kinderverdrag, gelden die wetten en niet dit verdrag. 
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Nuttige links en bronnen 
 
Dit is een goede gids, voor een duurzame lifestyle, van Marieke Eyskoot 
ISBN: 9789022579855 
Voor deze les hebben we dankbaar gebruikt gemaakt van dit boek. 
 
 
Verschillende websites: 
 

 www.amnesty.nl  over moderne slavernij 
 

 www.fnv.nl/mondiaal-fnv/over-mondiaal-fnv/campagnes/hetzitmenietlekker 
 

 www.oneworld.nl Platform over mondiaal denken en groen doen 
 

 www.decorrespondent.nl  voor meer context en een breder perspectief 
 

 www.allesduurzaam.nl  Groene bedrijvengids 
 

 www.schonekleren.nl  over het netwerk van vakbonden voor betere 
arbeidsomstandigheden 

 
 www.milieucentraal.nl  praktisch over duurzaam 

 
 www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/love-your-clothes/fashionquiz/  

 
 www.globalslaveryindex.org/ voor de actuele stand van moderne slavernij 

 
 www.a21.org/index.php?site=true Walk for freedom 
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Aantekeningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


