
Bangladeške solze ali belokranjski nasmeh? 

Se spomnite kako s(m)o nosili adidaske in trenirke za starejšimi brati in sestrami? Kako je mama kričala, 

če si raztrgal nove hlače i pet dni namakala majico, ki si jo polil z kakavom?  Moj stari ate se še dobro 
spomni, kako je padel s kolesom, raztrgal nove kavbojke, tam v 60 letih prejšnjega stoletja, in kako se 
potem ni upal domov, ker je vedel kakšne bodo sankcije. In kako je prepiknil gumjast šlauf na kolpskem 
slapu, pa ga je šel zašit, da mama ne bi kričala nanj. Zašit, da. Gumo. 

A mi zdej?   

Dete se še ne rodi, pa ima več cunj, kot mama in ate skupaj. I preraste vse prej kot misliš. Pride drugo 
dete, ajde, spet vse novo, ker sestrica ne more imet plavih bodijev, halo. Vidim, da se spet vrača 
izmenjava oblačil, ne samo med žlahto in prijatelji, ampak tudi med tujci. Živimo v poplavi 
nizkocenovnih trenutnih modnih navdihov, ki trajajo pet dni, dokler ne pride nova kolekcija. Da nismo 

v zaostanku za drugimi obsesivno nakupujemo, se hitro naveličamo, še hitreje mečemo stran. Po svetu 

vsako sekundo zavržemo cel tovornjak oblačil (deloindom.si). In zakaj je, tako kot je? Ker so oblačila 
zaradi masovne proizvodnje poceni, da se ti ne vidi škoda umazat, zaradi nekvalitetnega materjala se 

raztrga že ob grdem pogledu in greš v Qulandijo po novo, nakar vidiš, da so na ceni iste majice dodali 
vejico med 2 in 5.  E, da si kupil Gucci hlače, bi prekleto pazil in imel bi jih tako dolgo, da bi te pokopali 

v njih.  

Moj pradedek je vedno govoril ''Če kupiš poceni, kupiš dvakrat!'' in imel je prav. In to je gonilo velikih 

korporacij. Na tebi, ki si ne znaš štumfov zašit, mastno služijo!  

In kdo dejansko šiva te poceni krpice? 

 

Vsi mislimo, da so naša oblačila iz Kitajske. Na Kitajsko pride iz Bangladeša (država poleg Indije). 
Tekstilne tovarne so v Bangladešu v zadnjih treh desetletjih rasle kot gobe po dežju. V 80. letih jih je 
bilo približno 50, v njih je delalo par tisoč ljudi. Danes jih je več tisoč in zaposlujejo milijone. Izkazalo se 

je tudi, da v Bangladešu niti ne vedo, koliko tekstilnih tovarn imajo in koliko delavcev zaposlujejo. 

Bangladeš je drugi največji izvoznik že narejenih oblačil za Kitajsko. Večinoma so v mizernih pogojih 

zaposlene ženske, tudi otroci: "Ženske lahko prisiliš, da plešejo, tako kot ti hočeš, moških ni mogoče 
izkoriščati na tak način. Lastnikom ni mar, če za kaj prosimo, zahteve moških pa morajo vzeti resno. 
Zato moških pač ne zaposlujejo." Neplačane nadure, delo sedem dni na teden v prenatrpanih in slabo 



zgrajenih prostorih, delo s strupi - vse to je bila njihova realnost (24ur.si). Otroke, če so prepočasni 
ali če naredijo napako, tepejo, na WC brez nadzora ni mogoč. Če zaradi izčrpanosti izgubijo zavest, so 

nahruljeni isto sekundo, ko ponovno odprejo oči (delo.si). 

Zakaj mizerni pogoji? Pred kratkim smo praznovali 1. ma j- praznik delavstva. Spomin na dan, ko so v 

Evropi in svetu zahtevali boljše delovne pogoje in plačo. Ni nič novega, da lastniki še vedo izkoriščajo 
kolikor lahko, dokler jim nekdo ne stopi na prste. Minimalna mesečna plača v Bangladešu: 1500 tak 
oziroma 17 evrov. Minimalna plača, ki zagotavlja dostojno življenje: 5000 tak oziroma 57 evrov. Zaradi 

protestov in mednarodnih pritiskov, ki so sledili tragediji v Rani Plazi, so jo v oblačilni industriji močno 
povišali na 60 evrov. Kakšna tragedija se sprašuješ?  

Konstrukcija osemnadstropne stavbe, v kateri je delovalo kar pet tekstilnih tovarn, je popustila, stavba 

se je porušila in pod seboj pokopala več tisoč delavk in delavcev. 1134 se jih ni nikoli vrnilo domov, 

podatkov o tem, koliko jih je ostalo brez rok ali nog in s tako globokimi duševnimi ranami, da niso več 
sposobni za delo, ni. Družine, ki so sekundah ostale brez vira zaslužka, so bile z roba revšine pahnjene 
v njeno brezno. Stavba bi morala po načrtih imeti pet nadstropij manj, tovarn in strojev, ki so 

povzročali tresljaje, zaradi katerih so se zidovi vdali, niso predvideli. Dan pred tragedijo so odgovorni 

že vedeli, da gre zgolj za vprašanje ur, morda dni, a so delavce vseeno prisilili, da so prišli v tovarno. 
In vprašaš se kdo je kriv? Korporacije in izkoriščanje, valda. Pa tudi mi smo krivi. Evropski trg. Šivajo 
tudi za nas.  

Poleg problema poceni delovne sile, ton smeti, je tukaj tudi onesnaževanje okolja z izpusti CO2. Modna 

industrija je odgovorna za 1,2 milijarde ton emisij ogljikovega dioksida na leto, kar je več kot 
mednarodni letalski leti in poti tovornih ladji skupaj. Industrija hitre mode na leto uporabi 70 

milijonov ton vode za svoje obratovanje in milijone ton umetnih gnojil, insekticidov in pesticidov. 

Bombaž - najbolj umazan pridelek?  

Poleg nevarnega insekticida − samo ena kaplja na kožo človeka je smrtna − se pri vzgajanju bombaža 
uporabljajo tudi umetna gnojila, ki so uničujoča za ekosistem. Vse te snovi so tudi karcinogene.  

Bombaž pridelujejo države v razvoju, zato je nevarnost za ljudi, živali in okolje toliko večja, zaradi 

pomanjkanja ustrezne zaščite in znanja. Rešitev se ponuja v vzgoji organskega bombaža, ki se izogiba 

nevarnim snovem in umetnim gnojilom. Indija je največja proizvajalka organskega bombaža in dežela, 
ki poskuša ohranjati izročilo ročno spredenega in tkanega tradicionalno pridelanega bombaža. 

S tem vas ne odvračam od nakupovanja, ker realno, če masovno nehamo podpirati takšne korporacije, 
bomo odvzeli delo ljudem. Lahko pa smo ozaveščeni in si ne mažemo oči z bleščicami. Obstajajo 
alternativne rešitve. 

Po tujini in v daljni Ljubljani navdušujejo SECOND HAND SHOPI, nekateri stara oblačilo reciklirajo v 

nova. Zakaj bi vrgel kos skoraj novega oblačila v smeti, če ga lahko obleče kdo drug?  
Odnesi oblačila na Karitas, podari jih, NE MEČI JIH V SMETI! Podari jih!   

Pri Adidasu stara oblačila utekočinjajo in s 3D printerjem izdelajo nova.  

Kupuj LOKALNO! Slovensko! Še boljše! Belokranjsko! Ne samo domač sir, kupuješ lahko kvalitetne 
izdelke domačih rokodelcev. V Beli krajini imamo kar nekaj šivilj, ki s svojimi spretnimi prsti ustvarjajo 

lepe kose oblačil! Mali podjetniki ne mučijo drugih, ampak sami sebe, zato jih toliko bolj podprimo! 

Ena izmed njih je Julia Kaja Hrovat, mlada oblikovalka, ki pod svojim imenom ustvarja ženske kolekcije 
s poudarkom na identiteti. V oblikovanju črpa iz zgodovine, kulturne dediščine in okolja iz katerega 
prihaja.  Z vizualnim prenosom simbolov iz kulturne dediščine in arhitekture ustvarja oblačila s katerimi 



želi poudarjati identiteto Slovenskega naroda in njegovo zgodovino in s tem ustvarjati trajnostna 
oblačila z močno sporočilno vrednostjo (belokranjskiizdelki.si). 

        

Vidiš, za ženske i za moške ima! 

Za Komfi.si si že sigurno slišal/a. So družinsko podjetje iz Semiške občine, ki v svoji delavnici kreira in 
proizvaja kvalitetna oblačila iz bombaža in viskoze, o katerih govori že cela Slovenija! Poleg udobja 
nudijo širok razpon velikosti oblačil! Ne šivajo samo za stare mame, temveč tudi za modne navdušenke! 

  

Pletisa in blagovna znamka GET. 

Pletisa iz Metlike je družinsko podjetje, ki je pričelo z delovanjem na slovenskem trgu leta 1987 kot eno 
izmed redkih pletilnic bombaža. Našo dejavnost smo nato razširili na izdelavo končnih izdelkov – 

ženska, moška in otroška oblačila. Izdelke zaznamujejo preverjena kakovost materialov, večina 
izdelanih iz doma spletenega bombaža, edinstveni kroji in trendovske barvne kombinacije. V podjetju 
Pletisa proizvedemo vse od nitke do končnega izdelka. 

     



Oblačila Joe&Luca 

Brata Luka in Jože Slobodnik iz Metlike sta tista, katerih ime krasi podjetje Joe & Luca. In to že od leta 
2001, ko se je ustanoviteljica in mami Vesna odločila, da obrne nov list papirja ter v majhni garaži začne 
s proizvodnjo lastnih oblačil. Sprva sama, a, ko so se, kot plod njenega trdega dela želje kupcev začele 
kopičiti, se je odprlo tudi mesto za delavke in delavce iz okoliških krajev, ki danes, v vse večjem številu 
tvorijo uspešno podjetje. 

   

 

Še veliko jih je! Očem in denarnici skritih! Najdite svoje najljubše kose, in z nakupom podprite 
Belokranjce! Jaz sem si svoje že izbrala!  

Avtorica: Tamara Lončarič, Semič, 6.5.2021 

 

 


