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Útdráttur 

Markaðsetning fatafyrirtækja í fjölmiðlum hefur átt stóran þátt í að auka neysluhyggju 

almennings í vestrænu samfélagi. Afleiðingarnar eru aukin eftirspurn eftir fatnaði á 

viðráðanlegu verði og þar með aukið þrælahald sem verkamenn þriðja heimsins þurfa 

að lúta. Auglýsingaherferðir, þar sem munaðarvörur eru kynntar, stuðla að vissu 

ósamræmi, því þær kveikja þrá hjá neytendum eftir munaðarvörum sem þeir hafa ekki 

efni á. Sumir falla í freistni en aðrir sækjast eftir vörum sem líkjast munaðarvörum. Af 

því leiðir að fatafyrirtæki í fjöldaframleiðslu reyna í auknum mæli að líkja eftir 

munaðarvarningi hátískuhönnuða. Með þetta í huga er eðlilegt að spyrja hver beri 

höfuðábyrgðina á slæmum kjörum verkamanna í þriðja heiminum? Slíkt 

neyslumynstur, sem stöðugt kyndir undir eftirspurn eftir nýjustu tísku á viðráðanlegu 

verði, tryggir ekki velferð allra í heiminum. Staðreyndin er sú að verkamenn, þar á 

meðal börn, í fataverksmiðjum sæta mannréttindabrotum og búa við slæm 

vinnuskilyrði, léleg laun og vinnuþrælkun. Slæmur aðbúnaður og illa búnar 

verksmiðjur getur valdið manntjóni, t.d. við bruna, eins og dæmin sýna. Konur í 

fataverksmiðjum verða oft fyrir kynferðislegri áreitni og jafnvel nauðgun, þar sem 

gerendur eru samstarfsmenn þeirra. Verkamenn í fataiðnaði eru orðnir þreyttir á að 

mannréttindi þeirra séu brotin. Þeir hafa efnt til mótmæla í von um betri laun og bættar 

vinnuaðstæður. Fjölmiðlafólk hefur villt sér heimildir til að komast inn fyrir veggi 

fataverksmiðjanna, til að staðfesta þrælahaldið og þær bágbornu vinnuaðstæður sem 

verkafólk í þriðja heiminum þarf að búa við. Í þessum tilgangi hafa fréttamenn falið 

upptökuvélar innanklæða eða í tösku, til að styðja málflutning sinn. Með þessu vilja 

fréttamenn vekja umtal í heiminum um hvað betur megi fara. Til eru fyrirtæki sem 

vilja tryggja vekafólki í þriðja heiminum betri laun, vinnuskilyrði og réttindi. Þau 

vekja upp samfélagslega vitund um aðstæður verkamannana og hvernig væri hægt að 

ráða á þeim bót. Með aukinni vitund almennings um aðstæður verkamanna geta 

neytendur lagt sitt af mörkum til að bæta kjör þeirra. En það geta þeir gert með því að 

sniðganga fatnað sem framleiddur er fyrir tilstuðlan vinnuþrælkunar. Til eru fyrirtæki, 

sem vilja hjálpa fátæku fólki að afla sér mannsæmandi launa með reisn. Slík fyrirtæki 

leyfa verkafólkinu að njóta ríkari hluta söluverðsins og stuðla þannig að auknu frelsi 

þeirra og lífsgæðum. 
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Inngangur  

 

Við lifum á tímum mikils hraða í heiminum, þar sem neyslusamfélagið ýtir undir öra 

þróun og framleiðslu. Neyslan er mikil en misjafnt er hvað hver og einn er tilbúinn að 

greiða fyrir vörur s.s fatnað, en þar ráða fjárráð hvers og eins. Fatafyrirtæki sem stunda 

fjöldaframleiðslu reyna að halda vöruverðinu eins lágu og hægt er, svo venjulegt fólk 

hafi efni á vörum þeirra. Algengt er að fyrirtækin láti framleiða vörur sínar í 

verksmiðjum þar sem vinnuafl er ódýrt, sem getur leitt til eins konar þrælahalds yfir 

fólkinu sem þar starfar. Flestar verksmiðjurnar vilja sinna hinni miklu eftirspurn og 

stundum þurfa starfsmenn að vinna yfirvinnu, svo anna megi pöntunum innan 

tímamarka. Hátískuhúsin reyna að sniðganga þessar verksmiðjur, til að tengja ekki 

nafn sitt við þrælahald og til að forðast slæmt umtal. Hvernig geta hönnuðir samtímans 

beitt kröftum sínum, svo skapa megi nýja stefnu í fataframleiðslu? Líklega vita flestir 

hönnuðir af spillingunni, þrælahaldi í þriðja heiminum, og vilja með hönnun sinni að 

fara aðrar og umhverfisvænni leiðir í framleiðslu sinni. Er eðlilegt að fólk hugsi lítið 

um uppruna vörunnar og hvort mikil spilling býr að baki framleiðslu hennar, þar sem 

lífi starfsfólks er telft í tvísýnu? Ég tel að almenningur ætti að íhuga betur hvað veldur 

hinu lága verðlagi og hvað gera megi til að sporna gegn þrælkun barna og verkamanna 

í þriðja heiminum. Getur almenningur sniðgengið slíka vörur og borgað meira fyrir 

varning sem ber gæðastimpil um heiðarlega framleiðslu og góða samvisku? Ég tel að 

neytandinn geti haft mikil áhrif á framleiðendur með kauphegðun sinni, eða 

mótmælum, og fordæmt og sniðgengið vörur sem hafa verið framleiddar með 

vinnuþrælkun. Rannsóknarspurningin mín er svo hljóðandi: Ber neytandinn ábyrgð á 

svo nefndum „þrælabúðum“ fataframleiðenda með kröfu sinni um ódýran fatnað? Hér 

fyrir neðan mun ég fjalla um það hvernig kauphegðun neytenda getur stuðlað að 

þrælahaldi með kröfunni um fatnað á viðráðanlegu verði. Ég mun styðjast við 

hugtakið „ábyrgð“ til að fjalla um þennan svarta blett á fataframleiðslu í þriðja 

heiminum og það hvernig hjálpa megi verkamönnum að öðlast betri starfsskilyrði og 

sjálfsögð mannréttindi. 
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1. Ábyrgð  

 

Í ljósi þess sem fram hefur komið er eðlilegt að spyrja hver beri ábyrgð á því 

þrælahaldi sem þriðji heimurinn þarf að þola. Ber einhver einn ábyrgðina eða eru það 

margir? Bera eigendurnir og verkstjórar í verksmiðjunum ábyrgðina eða þeir sem láta 

framleiða vörur sínar í slíkum verksmiðjum? Hver ber höfuðábyrgð á þrælahaldinu, 

neytandinn, hönnuðir eða eigendur verksmiðjanna? Geta þeir sem bera ekki 

höfuðábyrgðina verið siðferðalega ábyrgir eða samsekir? Til að öðlast skilning á því 

hverjir beri ábyrgð á þrælahaldinu mun ég nú kafa dýpra í þetta efni, m.a. með því að 

fjalla um verkaskiptingu innan verksmiðjanna.  

Í leiðbeiningum um vinnuvernd segir svo um verkstjóra: „Verkstjóri er fulltrúi 

atvinnurekandans á vinnustað og fer í daglegu starfi sínum með rétt hans til að stjórna 

verkum.“1 Verkefni hans er að sjá um öryggismál á vinnustað og í hans verkahring er 

ýmislegt s.s fræðsla og þjálfun nýliða, miðlum á upplýsingum og ábyrgð á að allar 

pantanir standist tímamörk. Jafnt verkstjórar og atvinnurekendur eiga að lúta tilsettum 

og gildandi öryggisreglum.2 Starfsmenn allra fyrirtækja bera minni skyldur en 

stjórnendur, þeirra verkefni er að sinna sínu starfi, svo sem þau hafa verið ráðin til. 

Starfsmönnum ber að fylgja öllum öryggisreglum sem eru settar af fyrirtækinu eða 

opinberum stofnunum. Skynsamlegt er fyrir starfsmenn að kynna sér allan þann rétt 

sem þeir hafa innan fyrirtækisins og vera sér meðvituð ef brotið er gegn þeim.3 

Atvinnurekandinn ber höfuðábyrgð varðandi hættu á slysum eða heilsufarstjóni.  

                                                

 

 

 
1 „Skyldur og ábyrgð samkvæmt lögum og reglum um vinnuvernd“, í Leiðbeiningar um vinnuvernd: 
Vinnueftirlit Ríkisins, 1992, nr. 3, bls. 3 , sótt 25. nóvember 2013, 
http://www.vinnueftirlit.is/media/leidbeiningar-um-
vinnuvernd/leidb_um_vinnuv_skyld_og_abyrgd_samk_log_og_regl_um_vinnuv.pdf 
2 „Skyldur og ábyrgð samkvæmt lögum og reglum um vinnuvernd“, bls. 3. 
3 „Skyldur og ábyrgð samkvæmt lögum og reglum um vinnuvernd“, bls. 3-4. 
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„Brot gegn vinnuverndarlögum varða sektum nema þyngri refsing liggi við að 

öðrum lögum.“4 

Lagaleg ábyrgð hvílir á sjálfráðum einstaklingum samfélagsins og neytandinn 

þarf að fylgja öllum reglum samfélagsins. Siðferðileg ábyrgð einstaklingsins er 

félagslegt fyrirbæri og er atferli hvers og eins í samfélaginu á hans ábyrgð.5 

Neytandinn tekur siðferðilega ábyrgð á þrælahaldinu með því að kaupa ódýran varning 

sem hefur verið framleiddur af verkamönnum þriðja heimsins. Með þessu stuðlar hann 

óbeint, án mikillar vitundar, að vinnuþrælkun og með enn frekari neyslu á slíkum 

varningi ber hann ábyrgð. Neytandinn tekur þátt í að auka framleiðslu í 

fataverksmiðjum þriðja heimsins með aukinni eftirspurn, en afleiðingarnar eru slæmar 

og eiga margir neytendur erfitt með að horfast í augu þá við staðreynd. Margir þessir 

eru neytendur láglauna- eða millistéttarfólk sem hefur ekki efni á að kaupa dýrari vöru 

og þarf að lúta þessu, þótt að þeir viti hvaðan varan er upprunnin.  

Enginn einn einstaklingur ber alfarið ábyrgðina á þessari þróun á þrælahaldi, 

því margir eru sekir um að ýta undir og viðhalda þessu fyrirkomulagi. Vestrænu 

fyrirtækin eiga að gæta þess að eiga ekki viðskipti við verksmiðjur sem fótumtroða 

sjálfsögð mannréttindi. Því má segja að við séum öll ábyrg, líka neytendur, og ættum 

öll að vera okkur meðvitaðri um það sem gerist annars staðar í heiminum: „Flestir læra 

vonandi með tímanum að horfast í augu við ábyrgð sína gagnvart sjálfum sér og 

öðrum og loks gagnvart heiminum öllum.“6 Þótt eigandi og rekstraraðili fatafyrirtækis 

beri höfuðábyrgð  á þrælahaldi þá fríar það ekki hönnuði hátísku- og fjöldaframleiðslu 

ábyrð. Þeir sem stýra framleiðslunni og ráða til sín ódýrt vinnuafl bera höfuðábyrgð á 

þrælahaldinu. Ábyrgð hönnuða er ekki sambærileg ábyrgð atvinnurekandans en þeir 

eru samsekir ýti framleiðslufyrirtækið undir þrælahald eða mannréttindabrot. Þótt 

almenningur beri ábyrgð þá tel ég að ábyrgðin liggi meira hjá þeim sem eiga og reka 

verksmiðjurnar en hönnuðum og fyrirtækjum sem láta þá annast framleiðsluna, en þeir 

                                                

 

 

 
4 „Skyldur og ábyrgð samkvæmt lögum og reglum um vinnuvernd“,bls. 3-4. 
5 Strawson, P.F., Freedom and Resentment, sótt 29. nóvember 2013, 
http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwstrawson1.htm 
6 Gunnar Hersveinn, „Ábyrgð“, Þjóðgildin, Skálholtsútgáfan, 2010, bls. 1. 
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aðilar virðast greinilega illa upplýstir um það sem miður fer innan veggja 

verksmiðjanna og eigendurnir og verkstjórarnir hylma yfir. 

Ábyrgð og hlutverk fjölmiðla er afar mikilvægt, í því að vekja upp vitund 

almennings um það sem efst er á baugi í heiminum hverju sinni. Fjölmiðlar eru 

upplýsingaveitur, sem eiga að miðla almenningi fréttum og upplýsingum um alls konar 

málefni, t.d. það hvort stjórnvöld og viðskiptalífið virði lög og reglur, blekki 

almenning eða hylmi yfir lögbrot eins og þrælahald. Fjölmiðlar geta vakið umtal um 

það sem betur má fara í samfélaginu og heiminum. Fréttaflutningur á að auðvelda 

almenningi að mynda sér upplýsta skoðun, sem getur svo skapað þrýsting eða leitt til 

samvinnu um að bæta það sem miður fer, t.d. að sporna gegn þrælahaldi í þriðja 

heiminum.  

Hátískuhönnuðir eru ekki saklausir af slíkum mannréttindabrotum, og hafa í 

gegnum árin stuðlað að eins konar vinnuþrælkun með því að bjóða ungum verðandi 

hönnuðum að stunda starfsnám, yfirleitt gegn engri greiðslu. Þrátt fyrir að engin laun 

séu í boði þá sækjast margir eftir slíku starfi, t.d. í París, þar sem reglur segja að ekki 

þurfi að greiða einstaklingi í starfsnámi laun nema eftir þriggja mánaða vinnu, og 

skipta margir starfsfólkinu út fyrir þann tíma. Fataframleiðendur sem stunda 

fjöldaframleiðslu eru ekki eins hlynntir slíkri vinnuþrælkun á hönnunarstiginu og eru 

yfirleitt tilbúnir að greiða hönnuðum lámarkslaun, sem geta síðar áunnið sér 

launahækkun. Þrátt fyrir þetta eru þessi fyrirtæki ekki saklaus af ábyrgð varðandi 

hönnunina, því velferð þeirra byggist aðallega á því að stela hugmyndum frá 

hátískuhönnuðum og framleiða fatnað í verksmiðjum í þróunarlöndunum. Er það 

aðeins verðið sem útskýrir muninn á hátísku- og fjöldaframleiddum fatnað eða spila 

þar fleira inni? 
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2. Munur á hátísku og fjöldaframleiddri vöru. 

Þegar borinn er saman hátískufatnaður og fjöldaframleiddur fatnaður er yfirleitt 

hugsað um verð en ekki gæðin. Þegar nánar er að gáð kemur í ljós hvers vegna 

verðmunurinn er svo mikill sem raunin er. Hátískufatnaður er oftast framleiddur úr 

gæðaefnum sem hafa þann eiginleika að flíkin endist lengur, en fjöldaframleiddur 

fatnaður er unninn úr gerviefnum, sem eru eftirlíking af gæðaefnum, og eiga til að 

verða ljót eða jafnvel ónýt eftir litla notkun eða nokkra þvotta.7 Efnin sem 

hátískuhönnuðir nota eru oft og tíðum náttúruleg s.s. silki, bómull, hör og ull en einnig 

eiga þeir til að nota gerviefni eða að blanda saman náttúrulegum efnum og 

gerviefnum. Með því að nota slík hráefni geta hátískuhúsin ábyrgst að flíkin sé 

eiguleg, en slík efni eru dýr og hönnuðurnir þurfa því að leggja mikið á vöruna. 

Fatnaður úr slíkum efnum er óhentugur til fjöldaframleiðslu því vörurnar yrðu of dýrar 

fyrir markhópinn, sem gæti ekki keypt eins mikið og hann gerir nú. 

Fjöldaframleiðendur hafa látið framleiða fyrir sig efni sem líkjast gæðaefnun en hafa 

ekki sömu eiginleika. Margir kaupendur hafa eflaust keypt sér flík í H&M eða Zöru, 

sem verður strax úr sér gengin. Með því að vita hvaða efnablöndur eru slæmar er 

mögulega hægt að sniðganga slíkar vörur í von um að kaupa ekki flík sem gæti jafnvel 

reynst einnota drasl.  

Hátískufatnaður er hannaður af fatahönnuðum sem hafa lagt metnað í að læra 

fagið og hafa það að markmiði að hanna fatnað sem er eftirsóknaverð gæðavara. 

Fjöldaframleiddur fatnaður er oft og tíðum eftirlíking hátískufatnaðar, því hann er 

framleiddur fyrir markhópinn sem langar að eignast hágæðafatnað sem er í tísku en 

hefur ekki efni á því. Mörg hátískuhúsin hafa lent í að búið er að fjöldaframleiða 

eftirlíkingu af flíkum úr nýjustu fatalínu þeirra, og hún komin í verslanir áður en þau 

                                                

 

 

 
7 Annamma Joy, John F. Sherry, Jr, Alladi Venkatesh, Jeff Wang og Ricky Chan, „Fast Fashion, 
Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands“, í Fashion Theory, vol. 16, no. 3, 2012, Berg, 
bls 283-284, sótt 11. október 2013, 
http://www3.nd.edu/~jsherry/pdf/2012/FastFashionSustainability.pdf  
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koma flíkunum í sínar verslanir. Fjöldaframleiðslufyrirtæki hafa í gegnum tíðina 

hagnast mjög vel á þessari iðju, því þau bjóða fatnað sem er í tísku hverju sinni, á 

viðráðanlegu verði fyrir fjöldann. En hvernig er hægt að bjóða fjöldaframleiddan 

fatnað á jafn viðráðanlegu verði og raun ber vitni, jafnvel lítið hærra en sem nemur 

kaupverði hráefnanna og saumavinnunnar? Hvernig markaðsetja fyrirtækin sig og 

hvernig miðla þau sinni hönnun til hins rétta neytanda? 

  

 2.1. Markaðsetning. 

Markaðssetning fyrirtækja fer aðallega fram í fjölmiðlum s.s. tímaritum, á 

auglýsingaskiltum, netinu og í sjónvarpi. Með auglýsingunum reyna fyrirtækin að ná 

til viðskiptavina sinna með því að skilgreina þá nákvæmlega, áhugamál þeirra, lífstíl 

og óskir. Með allri þeirri tækni sem býðst reyna fyrirtækin, á lúmskan hátt, að fá 

neytandann til að langa til að kaupa varning þeirra. Oft nota fyrirtæki eins konar 

fyrirmyndir í auglýsingaherferðum sínum, oft vinsælt fólk, leikara, söngvara, fræga 

einstaklinga og fyrirsætur, fólk sem á það sameiginlegt að vera dálæti neytanda, sem, 

oft og tíðum, vilja líkjast fyrirmyndinni eða tileinka sér fatastíl hennar.8 Sumir hafa 

jafnvel gengið svo langt í að líkjast átrúnaðargoði sínu, að gangast undir hnífinn hjá 

lýtalækni til að „betrumbæta“ líkama sinn. Útlitsdýrkun er svo mikil að margir trúa 

blint því sem þau sjá í glanstímaritum og auglýsingum, þar sem ekki er allt sem sýnist, 

enda vinnur fjöldi fólks að tjaldabaki við að fegra og „bæta“ myndefnið. Með góðri 

markaðsetningu fanga fyrirtækin athygli neytandans og vekja með honum löngun til 

að eignast hinn auglýsta varning, í þeirri trú að með því að eignast hann verði 

neytandinn fullnægðari og jafnvel betri manneskja. 

 

                                                

 

 

 
8 The Business of Fashion team, „The Basics | Part 8 – Marketing“, í The Business of Fashion, 12. júlí 
2013, sótt 5. október 2013, http://www.businessoffashion.com/2013/07/the-basics-part-8-
marketing.html 
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3. Neyslusamfélag. 

Yfirleitt snýst umfjöllun um íslenska neytendur og neysluvenjur Íslendinga um verðlag 

og lífsnauðsynjar eins og matvæli, sem er einmitt það sem snertir okkur mest. Í 

neyslusamfélagi er erfitt að gera greinarmun á þörfum og löngunum fólks. Fatnaður 

getur skilgreint fólk út frá stéttaskiptingu samfélagsins, gott dæmi eru pönkarnir, sem 

nýttu sér efnislega hluti s.s. fatnað og fylgihluti til að skapa sér sérstöðu í samfélaginu. 

En þarna spilar margt inn í, því: „[n]eytendamál hafa hins vegar fleiri hliðar. Langanir, 

þarfir, ákvarðanataka, gildismat, tilfinningar og viðhorf neytandans sjálfs skipta máli 

og einnig það félagslega umhverfi sem hann er alinn upp í, menningarstraumar og 

tíska.“9 

Flestir foreldrar kannast við að vera beittir þrýstingi af börnum sínum til að 

kaupa neysluvarning sem er í tísku, oftast fatnað eða skó, svo að þau megi falli vel inn 

í hópinn. Fullorðið fólk er ekki undantekning í að tákngera vörur og kaupir sér oft 

eitthvað til að falla í hóp sem það vill tilheyra; og kaupir þá varning sem er stærri í 

sniðum en fatnaður s.s. bíla, hús eða húsgögn.   

 Flest okkar gerumst við sek um að flokka vörumerki, t.d. fatnað, eftir 

stéttaskiptingu, en er það meðvitað eða ómeðvitað að hugsa um táknræna merkingu 

vörunnar? Framleiðendur gera sér grein fyrir þessu og notfæra sér það í kynningar- og 

auglýsingaherferðir, þar sem reynt er að sníða vörur að rétta markhópnum. Varan er 

markaðsett þannig að neytandinn telur sig geta öðlast meiri virðingu hjá eða fengið að 

tilheyra samfélagshópi sem honum finnst eftirsóknarverður. Með því að skoða 

klæðaburð er hægt að flokka fólk í hópa og túlka hvernig manneskja það vill vera. 

Margir líta t.d. svo á að konur sem ganga í Crocs-klossum og flíspeysum séu úr 

Breiðholtinu, og þótt þær séu ekki þaðan eru þær flokkaðar í láglaunaðan hóp, með 

                                                

 

 

 
9 Ásdís A. Arnarlds, Dr. Friðrik H. Jónsson og Dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, „Staða neytandamála 
á Íslandi“, rannsóknaverkefni við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, apríl 2008, bls. 15, 
sótt 5. nóvember 2013, 
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/frettir/Ny_sokn_i_neytendamalum_skyrsla.pdf 
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neikvæðum hætti, því þær klæðast á ákveðinn hátt, þ.e. konur úr Breiðholti, þótt vitað 

sé að þar búi alls konar konur hvað varðar menntun, stétt og fjárráð:  

Neyslusamfélagið eins og við þekkjum það í dag þrífst á því að almenningur sé mataður á 
upplýsingum um hvernig neysluvörur sé nauðsynlegt að eiga til að geta tilheyrt 
ákveðnum þjóðfélagshópum. Það er nýtilkomið að reynt sé að hafa áhrif á þessi tengsl 
með beinni markaðssókn; að hugsun og hegðun almennings sé beint í vissa átt. Fólk tjáir 
sig því í ríkari mæli með hlutum en áður fyrr, en því fylgir að fólk túlkar einnig aðra út 
frá eigum þeirra.10 

 

Með auknu úrvali neysluvarnings geta skilin á milli langana og þarfa orðið mjög óljós, 

og stundum finnst fólki erfitt að neita sér um eitthvað, því löngunin getur orðið svo 

sterk. Aukinn innflutningur á dýrum vörum til Íslands hefur valdið því að vörur sem 

áður voru mikill munaður eru orðnar hversdagslegar. Fólk á til að bera sig saman við 

aðra, sem hafa jafnvel meira fjármagn úr að spila, og langar að geta eignast hluti sem 

stundum er of dýrir fyrir fjárhaginn.   

 Rannsóknir hafa sýnt að kauphneigð þeirra sem hafa úr meiru fjármagni að 

moða hafi mikil áhrif á venjulegan borgara, sem ekki getur leyft sér eins mikið: „Þetta 

á sérstaklega við um tilteknar vörur svo sem vín, bíla, húsgögn, heimilistæki, fatnað og 

fylgihluti (töskur, sólgleraugu og úr). Einnig hefur kauphegðun þeirra ríkustu áhrif á 

val á áfangastöðum og ferðamáta fyrir sumarleyfi eða ferðalög.“11 Erfitt er að halda í 

við slíkt líferni ef fjárhagurinn leyfir það ekki, þannig að margir enda á eyða um efni 

fram og verða svo skuldum vafðir að erfitt reynist að komast á réttan kjöl á ný.12 

Nútíma neysluhegðun getur bæði verið jákvæð og neikvæð fyrir samfélagið. 

Hún getur aukið hagvöxt á heimaslóðum en um leið stuðlað á óbeinan hátt að 

þrælahaldi eða barnaþrælkun í verksmiðjum í fátækum löndum í öðrum heimsálfum. 

Sumir neytendur eru mjög meðvitaðir og sniðganga varning sem framleiddur er með 

þeim hætti og senda þannig siðferðileg skilaboð. Slíkir neytendur eru gjarnir á að finna 

                                                

 

 

 
10 Ásdís A. Arnarlds, Dr. Friðrik H. Jónsson og Dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, „Staða 
neytandamála á Íslandi“, bls. 16. 
11 Ásdís A. Arnarlds, Dr. Friðrik H. Jónsson og Dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, „Staða 
neytandamála á Íslandi“, bls. 16. 
12 Ásdís A. Arnarlds, Dr. Friðrik H. Jónsson og Dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, „Staða 
neytandamála á Íslandi“, bls. 16. 
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vörur sem eru umhverfisvænar, eða bera þess vott, t.d. með merki Fair Trade, en það 

er hreyfing sem styður fátæka bændur í þróunarlöndunum, sem framleiða matvæli eða 

varning eins og bómull sem er notaður í fataframleiðslu. Bómullarbændur í þriðja 

heiminum þurfa að leggja mikið á sig til að þóknast kaupendunum. Þeir eru yfirleitt 

fátækir og þurfa að treysta á að uppskeran bregðist ekki, svo þeir eigi í sig og á. Til að 

fyrirbyggja að illskeytt skordýr eyðileggi uppskeruna, þurfa bændurnir oft að nota svo 

rammt eitur að það getur dregið þá sjálfa til dauða, en þeir hafa ekki efni á að búa sig 

þannig að eitrið skaði þá ekki.13   

Merki Fair Trade er gæðastimpill og vottun þess að bændurnir fengu sanngjart 

verð fyrir vöruna og að ekki voru notuð skaðleg eiturefni við ræktun eða framleiðslu 

hennar. Vörur merktar Fair Trade eru oft mun dýrari en sambærinlegar vörur. Hippar 

eru dæmi um hóp fólks sem sniðgekk nútímavarning með því að klæðast ekki fatnaði 

sem var unninn úr gerviefnum, heldur sóttust þeir eftir klæðnaði sem unninn var úr 

náttúrlegu hráefni eins og bómull eða hör. Hippar voru því eins konar brautryðjendur 

umhverfisvænnar hugsunar: 

Æ stærri hópur neytenda á Norðurlöndunum notar neyslu sína sem leið til að tjá afstöðu 
sína og hafa pólitísk áhrif. Rannsóknir hafa sýnt að um helmingur Dana sniðgengur vörur 
reglulega eða velur ákveðnar vörur fram yfir aðrar af pólitískum ástæðum. Hin siðferðilega 
hlið neyslunnar virðist vera ofarlega í huga Dana þar sem tveir þriðju hlutar þeirra leiðir 
reglulega hugann að umhverfisþáttum, dýravernd og vinnuaðstæðum þegar þeir gera 
innkaup sín. […] Pólitískir neytendur eru enn fremur líklegir til að koma úr röðum þeirra 
sem hafa langa skólagöngu að baki, háar tekjur og hneigjast til vinstri í 
stjórnmálaskoðunum.14  

 

Lítið er vitað um hvort að íslenskir neytendur sniðganga vörur af siðferðilegum 

ástæðum. Kannski er barnaþrælkun eða óréttlát meðferð á dýrum of fjarlæg 

Íslendingum, sem þar af leiðandi finnst litlu máli skipta að sniðganga vörur þar sem 

slíkt hefur komið við sögu. Til er fólk sem reynir eftir bestu getu að kaupa 

umhverfisvænar vörur, en sá hópur er sennilega ekki stór, þótt hann fari stækkandi. 

                                                

 

 

 
13 Inge Altemeier, 100% Cotton – India, heimildarmynd, Altemeier & Hornung Filmproduktion, [s.l.], 
2003, sótt 7. nóv. 2013, http://www.youtube.com/watch?v=ol9LhGQJQ_w 
14 Ásdís A. Arnarlds, Dr. Friðrik H. Jónsson og Dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, „Staða 
neytandamála á Íslandi“, bls. 31-32. 
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Úrval umhverfisvæns fatnaðar er takmarkað og í töluvert hærri verðflokki en 

sambærilegar vörur. Ég get nefnt tvo fatahönnuði á Íslandi, sem vilja með hönnun 

sinni bjóða flíkur unnar úr umhverfisvænum efnum. Önnur þeirra er Bára 

Hólmgeirsdóttir, sem rekur og hannar í verslun sína Aftur, en hönnun hennar felst í að 

endurnýta gamlan fatnað og framleiða úr honum nýjan. Með því að nýta gömul föt er 

endurvinnur Bára fatnað sem margir myndu telja rusl og færir í nýjan búning, sem 

margar konur vilja eignast. Segja má að Bára sé að kveikja glóð í gömlum klæðum. 

Hinn hönnuðurinn er Jette Jonkers, sem er hollensk en búsett á Íslandi, og rekur 

verslun sína Gloria. Hönnun hennar samræmist vel Fair Trade-hugsjóninni, en hún 

vill eingöngu nota umhverfisvæn efni og með það að leiðarljósi vekur hún og Bára 

marga til að umhugsunar um siðferðilega fataframleiðslu. 

Föt vinsælustu íslensku útivistarmerkjanna, 66 norður og Cintamani, eru hönnuð 

af teymi fatahönnuða sem hannar nýjan fatnað fyrir hvert tímabil. Þrátt fyrir að 

hönnunin sé íslensk fer fjarri að hún sé alfarið framleidd á Íslandi. Öll framleiðsla hér 

á landi er mjög kostnaðarsöm svo eigendur hafa leitað annað s.s. til Kína og Tyrklands 

til að láta framleiða fyrir sig í stórum stíl, því enn eru ekki fataverksmiðjur á Íslandi 

sem gætu annað eftirspurn þeirra. Þrátt fyrir að þurfa að leita annað um framleiðslu 

hafa stjórnendur fyrirtækjanna reynt að skipa hönnunarteymin Íslendingum og 

framleiða hluta vörunnar hérlendis. Fyrir ári síðan ákvað Cintamani að kanna hvort 

prjónafyrirtækið Glófi gæti framleitt fylgihluti eins og húfur, vettlinga og trefla úr 

íslenskri ull og í íslenskri fataverksmiðju. Svo vel hefur það samstarf gengið að nú er 

mikið magn íslenskrar framleiðslu í verslunum Cintamani og er enn meira væntanlegt. 

Þetta er jákvætt en með því að leita til annarra landa með mest alla framleiðsluna geta 

fyrirtækin ýtt undir eins konar þrælahald, mannréttindabrot, sem er freistandi, því 

neyslusamfélagið gerir kröfu um gæðafatnað á viðráðalegu verði, sem almenningur 

hefur efni á. 
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4. Verksmiðjur. 

 

Víkjum þá að spurningum um uppruna vörunnar og hvort segja megi að 

neyslusamfélagið stuðli að eins konar þrælahaldi. Þegar að er gáð kemur í ljós að 

fjöldaframleiddar vörur eru oftast framleiddar í löndum þar sem ríkir mikil fátækt. 

Hátískuhúsin forðast þó að láta framleiða sínar vörur í verksmiðjum fjöldaframleiðslu 

þar sem mannréttindi eru fótumtroðin. Þetta gera þau til að fyrirbyggja neikvætt umtal 

um vörumerkið, sem leitt getur til minni sölu. Þó eru dæmi um að hátískuhönnuðir hafi 

látið slíkar verksmiðjur framleiða fyrir sig.15 

Verksmiðjur sem stunda fjöldaframleiðslu eru staðsettar í fátækum löndum eða 

þorpum, t.d. í Bangladesh, þar sem verkamannalaun eru lág, sem tryggir lágan 

framleiðslukostnað. Meira en 78% útflutningstekna Bangladesh kemur frá 

fataiðnaðinum, sem stuðlar að minni fátækt þar, þótt lífskjörin séu afar slæm. 

Fataiðnaðurinn hefur verið lykilútflutningur þjóðarinnar síðustu 25 árin og eru 

vörurnar aðallega framleiddar fyrir markaði í Bandaríkjunum og Evrópu. Þessi iðnaður 

veitir allt að 3,6 milljónum manns atvinnu, en af þeim hópi eru konur í meirihluta, eða 

2,8 milljónir. Flestir starfsmennirnir eru ólæsir og hafa þar af leiðandi takmarkað vit á 

mannréttindum, vinnuskilyrðum og vinnurétti.16 Í Bangladesh eru starfræktar yfir 

4.500 fataverksmiðjur, mánaðarlaun starfsmanna eru 38 dollarar (u.þ.b. 4.548 krónur), 

og verkafólkið þar efnir oft og tíðum til mótmæla í von um hærri laun og bætta 

                                                

 

 

 
15 Christina Passariello, Sean Mclain, Tripti Lahiri, „What Do Armani, Ralph Lauren and Hugo Boss 
Have in Common? Bangladesh“, í The Wall Street Journal, 1. júlí 2013, sótt 11. október 2013, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323998604578567522527553976.html 
16 Fredous Ahamed, „Improving Social compliance in Bangladesh's Ready-made Garment Industry“, 
MA- ritgerð við La Trobe University, Australia 42 Wilcox Street, Preston, Victoria 3086, Australia, bls. 
1-2, sótt 5. nóvember 2013, 
http://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/lmd/article/viewFile/2269/3148 
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vinnuaðstöðu. Fataiðnaðurinn er 40-50% af iðnaðarframleiðslu landsins og stefnir í að 

vaxa ört næstu árin.17 

Taflan hér fyrir neðan sýnir tímakaup í fataverksmiðjum, í dollurum. Eins og 

sjá má eru verkamenn frá Þýskalandi með 25 dollara (2.992 kr.) á tímann en 

verkamenn Bangladesh eru með 0,15 dollara (17 kr.) í tímann.  

Mynd 1. 

 

Með því að greiða minna fyrir framleiðslu vörunnar geta fatafyrirtækin lagt 

meira á hana til að hámarka hagnað sinn, án þess þó að neytandinn finni fyrir því. Í 

fataverksmiðjunum eru konur yfirleitt í meirihluta þeirra sem annast saumaskapinn, 

því þær teljast hæfari en karlmenn við slíka iðju. Konurnar eru misvel settar í 

samfélaginu. Sumar þeirra eru svo fátækar að þær þurfa að velja milli 

verksmiðjuvinnu og vændis. Aðrar eru betur settar og telja mikla umbun fylgja 

                                                

 

 

 
17 Julfikar Ali Manik, Jim Yardley, „Bangladesh Finds Gross Negligence in Factory Fire“, í The New 
York Times, 17. Desember   2012, sótt 13. október 2013, 
http://www.nytimes.com/2012/12/18/world/asia/bangladesh-factory-fire-caused-by-gross-
negligence.html?_r=0 
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vinnunni og að með henni geti þær bætt efnahag fjölskyldu sinnar. Þótt 

verksmiðjuvinnan sé erfið leggja konurnar hana á sig, því með laununum geta þær 

mögulega greitt fyrir skólagöngu barna sinna eða keypt munaðarvarning.18 

Vinnudagarnir eru langir og erfiðir og útheimta mikið álag og streitu. Þrátt fyrir þetta 

telst þessi vinna eftirsóknarverð og komast færri að en vilja. Biðlistar eru langir og 

stjórnendurnir hika því ekki við að reka einstaklinga sem standa sig illa í vinnunni. 

Þegar starfsmaður er ráðinn til vinnu eru ekki gerðir neinir samningar við hann, svo 

stjórnendur hafi meiri tök á honum og geti skipað honum að gera það sem hentar 

fyrirtækinu hverju sinni, t.d. að vinna langa vinnudaga. Stundum þarf starfsfólk að 

vinna langt fram á nótt, og mæti það ekki til vinnu á tilsettum tíma eldsnemma næsta 

morgun getur það átt á hættu að missa vinnuna.19   

Meirihluti starfsmanna verksmiðja í Bangladesh eru konur á aldrinum 18-30 

ára, og eru flestar þeirra ógiftar, sem er enn betra fyrir verksmiðjurnar.20 Ástæða þess 

að verksmiðjur kjósa að hafa konur í meirihluta er ólíklegt þykir að þær stofni 

verkalýðsfélög til að berjast fyrir betri rétti og hærri launum. Konurnar, sem hafa verið 

kúgaðar af körlum um aldir eru líklegri (en karlarnir) til að lúta reglum 

verksmiðjunnar. Slæmur aðbúnaður og langur vinnutími er þó ekki það eina sem 

konurnar þurfa að óttast, því þær geta líka átt á hættu að verða fyrir kynferðislegri 

áreitni af hendi vinnufélaga eða stjórnenda. Raunin er sú að oft verða konur fyrir 

kynferðislegri áreitni, jafnvel nauðgun, á heimleið úr vinnu eftir langan vinnudag.21 

Verði kona þunguð, reynir hún oft að leyna þungun sinni í von um að halda vinnunni. 

Vakni grunsemdir eiganda eða verkstjóra um þungun, á viðkomandi kona á hættu að 

                                                

 

 

 
18 The DiA Blog, „The garment industry in Bangladesh: an interview with Muhammad Yunus“, í The 
DiA Blog, 12. júní 2013, sótt 1. desember 2013, 
http://developmentinaction.wordpress.com/2013/06/12/the-garment-industry-in-bangladesh-an-
interview-with-muhammad-yunus/ 
19 Fredous Ahamed, „Improving Social compliance in Bangladesh's Ready-made Garment Industry“, 
bls. 2-8. 
20 James North, „Bangladeshi Garment Workers Fight Back“, í The Nation, 15. nóvember 2013, sótt 10. 
desember 2013, http://www.thenation.com/article/177181/bangladeshi-garment-workers-fight-back# 
21 Fredous Ahamed, „Improving Social compliance in Bangladesh's Ready-made Garment Industry“, 
bls. 8. 
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missa vinnuna.22 Vinnuaðstæður kvennanna eru óboðlegar; oft þurfa þær að standa 

langan vinnudag, í miklum þrengslum, umkringdar fatahrúgur. Mikið magns efnis vítt 

og breitt um verksmiðjurnar eykur líkurnar á eldsvoða, en einnig getur kviknað í út frá 

ótryggum raflögnum. 

 

4.1 Mannréttindabrot. 

 

Ljóst er að mannréttindabrot eru framin gegn verkamönnum í fataiðnaði. Fremjendur 

brotanna eru eigendur, verkstjórar og verkamenn verksmiðjanna. Starfsfólkið stundar 

vinnu sína án ráðningarsamninga, býr við lítil réttindi og stafar ógn af kynferðislegri 

áreitni og jafnvel nauðgun. Mannréttindi verkamanna í Bangladesh eru nánast engin, 

en þeir geta ekki staðið upp gegn eigendum eða verkstjórum, sem eru búnir að byggja 

upp mjög gott tengslanet. Í ritinu „Bann við mismunun“ segir svo: 

„Mannréttindahugtakið byggir á tveimur megingildum; mannlegri reisn og jafnrétti.“23 

Hvorugt þessa nýtur verkafólkið í Bangladesh, því búið er að brjóta algjörlega á öllum 

sjálfsögðum rétti þeirra: „þegar komið er fram á þennan hátt, án þess að hlutlægar eða 

málefnalegar ástæður liggi til grundvallar, þá er brotið gegn jafnræðisreglunni,“24 en í 

henni felst að „[a]llir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti.“25 Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. Í 

Bangladesh eru mannréttindi undirstétta samfélagsins brotin. Lægri stéttirnar eiga ekki 

kost á að mennta sig og þurfa að lúta eins konar kúgun. Möguleikar þeirra til að ávinna 

sér virðingu í samfélaginu eru takmarkaðir. Undirstéttinni er boðin láglaunuð 

                                                

 

 

 
22 Fredous Ahamed, „Improving Social compliance in Bangladesh's Ready-made Garment Industry“, 
bls. 9. 
23 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Bann við mismunun“, í Mannréttindaskrifstofa Íslands, bls 7, sótt 1. 
nóvember 2013, http://www.humanrights.is/media/frettir/Bann-vid-mismunun_Netid.pdf 
24 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Bann við mismunun“, bls. 9. 
25 Páll Hreinsson, Litróf jafnræðisreglna, í Afmælisriti til heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum, 
Almenna bókafélagið, Reykjavík 2002, bls 344 , sótt 30. nóvember 2013, 
http://stjornlagarad.is/servlet/file/PallHreinsson_Lirtóf+Jafnræðisreglna.AfmritGunnarsSchram.pdf?ITE
M_ENT_ID=32889&ITEM_VERSION=4&COLLSPEC_ENT_ID=98 
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erfiðisvinna, sem gengur þvert á mannlega reisn og jafnrétti. Verkakonum bjóðast 

lægri laun en körlum í sambærilegri vinnu, og karlar hreppa oftast bestu störfin í 

fataverksmiðjunum. 

 Nýverið var þúsundum reiðra verkamanna fataverksmiðju í Dhaka, í 

Bangladesh, nóg boðið af mannréttindabrotum og efndu til mótmæla yfir lágum 

launum, hlunnindum og vinnuskilyrðum. Lágmarks mánaðar laun verkamanna áttu að 

hækka eftir síðustu mótmæli, sem áttu sér stað í september sl., úr 38 dollurum (4.548 

kr.) í 67 dollara (8.019 kr.). Þrátt fyrir að stjórnvöld samþykktu slíkt hafa ekki 

eigendur allra verksmiðjanna staðið við það, en nú vilja verkamenn enn hærri laun, 

eða 100 dollara (11.970 kr.). Mótmælin áttu sér stað á götum borgarinnar og brutust út 

óeirðir, þar sem verkamenn köstuðu grjóti að lögreglumönnum, sem á móti beindu 

táragasi og gúmmíkúlum að mótmælendum til að draga úr óeirðunum. Nokkrir 

óbreyttir borgarar úr hópi mótmælenda féllu í átökunum.26 Aðbúnaður og skilyrði 

verkamannanna eru mjög slæm. Verksmiðjueigendur ættu að taka á sig rögg, hlusta á 

raddir verkamannana og betrumbæta það sem er ábótavant. Ef þeir gerðu slíkt, þá 

myndi það eflaust auka lífs- og starfsgleði verkamannanna, sem ætti að leiða til 

aukinnar og betri framleiðslu. 

 

4.2 Eldshættur í verksmiðjum. 

 

Fataverksmiðjur, líkar þeim sem hér hefur verið lýst, hafa orðið eldi að bráð, t.d. þann 

24. nóvember árið 2012, þegar eldur kviknaði í fatahrúgu á gólfi átta hæða verksmiðju 

í Dhaka í Bangladesh. Eldurinn breiddist fljótt út og varð á svipstundu gríðarlegur. 

Þegar eldurinn gerði vart við sig kepptust 1.150 starfsmenn í yfirvinnu við að afgreiða 

stóra pöntun. Sumir yfirmennirnir voru svo kræfir að þeir meinuðu starfsfólkinu að 

                                                

 

 

 
26 Agence France-Presse, „Tear gas fired as thousands of angry Bangladesh garment workers strike“, í 
The Raw Story, 11. nóvember 2013, sótt 24. nóvember 2013, 
http://www.rawstory.com/rs/2013/11/11/tear-gas-fired-as-thousands-of-angry-bangladesh-garment-
workers-strike/ 
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standa upp frá saumavélunum til að svara eldvarnabjöllunni. Aðrir yfirmenn lokuðu 

jafnvel útganginum, svo enginn möguleiki var fyrir fólkið að forða sér. Með þessu 

þverbrutu yfirmennirnir mannréttindi starfsmannanna. Eldsvoðinn varð 112 manns að 

bana. Eina útgönguleiðin fyrir fólkið var stigagangurinn sem fljótt fylltist af reyk og 

eldi, svo sumir þurftu að stökkva út um glugga og á nærliggjandi þak til að bjarga lífi 

sínu.27 Stúlka ein lifði af með því að stökkva út um glugga á annarri hæð hússins, ekki 

aðeins í þeim tilgangi að bjarga lífi sínu, heldur líka til að forða sér út úr húsinu svo 

ættingjar hennar gætu borið kennsl á hana kæmist hún ekki lífs af.28 Ekki eitt 

slökkvitæki var notað til að sporna við eldinum, jafnvel hefur verið lítil þekking hjá 

starfsfólkinu á slíkum tækjum. Verksmiðjan starfaði án brunavarnavottorðs.29  

 Eftir eldsvoðann í verksmiðjunni fór af stað viðamikil könnun á því hvort 

fyrirtækin sem létu framleiða þar fyrir sig, t.d. Walmart, Cap og H&M, myndu leggja 

til fjármagn til að greiða verkamönnunum skaðabætur. Sum fyrirtækin hafa ekki sýnt 

áhuga á því og segjast ekki hafa vitað til þess að framleiðslan hafi farið fram í slíkri 

verksmiðju. Því hefur verið haldið fram, að við slys sem þetta séu eigendur og 

rekstraraðilar verksmiðjanna ekki sóttir til saka og að þeir láti sig hverfa.30 Hver ber 

ábyrgð á slíkum harmleik, fyrirtækin sem láta framleiða þar fyrir sig eða eigendur 

verksmiðjanna. Verkamennirnir vita að eigendurnir myndu ekki gera neitt fyrir þá og 

leita því til fjölmiðla í von um að umfjöllun þeirra um mannréttindabrotin berist 

stórum fatakeðjunum og stuðli þannig að æskilegum úrbótum. Af meðaumkunn hafa 

fatakeðjurnar ákveðið að láta í sér heyra, með því að ræða við ríkisstjórn Bangladesh, 

og fá hana til að hækka lágmarkslaun verkamannanna.31  

                                                

 

 

 
27 Julfikar Ali Manik, Jim Yardley, „Bangladesh Finds Gross Negligence in Factory Fire“, í The New 
York Times, 17. desember 2012, sótt 13. október 2013, 
http://www.nytimes.com/2012/12/18/world/asia/bangladesh-factory-fire-caused-by-gross-
negligence.html?_r=0 
28 Amy Goodman, Juan Gonzáles, Survivor of Bangladesh´s Tazreen Factory Fire Urges U.S. Retailers 
to Stop Blocking Worker Safety, fréttarflutningur, í Democray Now, [s.l.], 25. apríl 2013, sótt 8. 
nóvember 2013, http://www.youtube.com/watch?v=d5GeFKhmdHU 
29 Julfikar Ali Manik, Jim Yardley, „Bangladesh Finds Gross Negligence in Factory Fire“ 
30 Amy Goodman, Juan Gonzáles, Survivor of Bangladesh´s Tazreen Factory Fire Urges U.S. Retailers 
to Stop Blocking Worker Safety, 25. apríl 2013. 
31 Jason Burke, Saad Hammadi, Simon Neville, „Fashion chains sign accord to help finance safety in 
Bangladesh factories“, í The Guardian, 13. maí 2013, sótt 11. nóvember 2013, 
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 Sem fyrr segir reyna hátískuhúsin hvað þau geta til að forðast að láta framleiða 

sínar vörur í slíkum verksmiðjum, þótt það sé freistandi, þar sem þau gætu margfaldað 

hagnað sinn með því að nota ódýrara vinnuafl. Með því að sniðganga slíkar 

verksmiðjur sýna þau andstöðu sína við þrælkunarvinnu og fylgikvilla 

hennar.Verksmiðjurnar sem framleiða vörur þeirra hafa yfirleitt gæðavottun um 

vönduð vinnubrögð, en þær eru t.d. á Ítalíu, í Bretlandi og Frakklandi, og hafa margar 

verið starfræktar þar í mörg ár eða jafnvel áratugi. Kaupendur lúxusfatnaðar eru 

reiðubúnir að eyða meiru í fatakaup, séu gæðin til staðar, og því er mikilvægt að vanda 

til framleiðslunnar.32 

 Vegna grunsemda um vinnuþrælkun í fataverksmiðjum hafa blaðamenn lagt 

mikið á sig til að rannsaka hvort sú sé raunin, t.d. reynt að komast inn í verksmiðjurnar 

með því að villa sér heimildir. Sumir hafa gerst svo kræfir að fela myndavél 

innanklæða, til að geta sýnt umheiminum það sem er í raun að gerast, þótt eigendur og 

vinnuveitendur reyni eftir fremsta megni að hylma yfir það. Indverski blaðamaðurinn 

Raveena Aulakh fór til Bangladesh í þeim tilgangi að fá vinnu í fataverksmiðju, til að 

kanna hvort þar væri stunduð barnaþrælkun. Ekki reyndist auðvelt fyrir hana að 

komast að hjá stóru verksmiðjunum en að lokum fékk hún tímabundna vinnu í minni 

verksmiðju, og stæði hún sig vel yrði hún mögulega ráðin. Þegar Raveena mætti sá 

hún að meðal starfsmanna væru mjög mörg ung börn og var yfirmaður hennar níu ára 

stúlka sem Raveena áleit að væri aðeins fimm ára. Í Bangladesh vinna 4,7 milljónir 

barna við fataframleiðslu. Helmingur þeirra hefur ekki gengið í skóla og er algengt að 

þau vinni allt að tólf tímum á dag.33 Eigendur verksmiðjanna hafa komið upp góðu 

tengslaneti við stjórnmálaflokka og lögreglumenn, svo þeir geti haldið áfram iðju sinni 

                                                                                                                                       

 

 

 
http://www.theguardian.com/world/2013/may/13/fashion-chain-finance-safety-bangladesh-
factories?guni=Article:in%20body%20link 
32 Rohit Arora, „8 P’s of Luxury Brand Marketing“, í Brand Channel, sótt 11. október 2013, 
http://www.brandchannel.com/images/papers/533_8ps_of_luxury_branding.pdf 
33 Raveena Aulakh, „I got hired at a Bangladesh sweatshop. Meet my 9-year-old boss“, í Toronto Star, 
11. október 2013, sótt þann 8. nóvember 2013, 
http://www.thestar.com/news/world/2013/10/11/i_got_hired_at_a_bangladesh_sweatshop_meet_my_9y
earold_boss.html 
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án mikilla afskipta.34 Með tengslaneti geta eigendur fyrirtækjanna takmarkað réttindi 

verkamannanna og alla viðleiti þeirra til að afla sér samfélagslegra réttinda. 

 

                                                

 

 

 
34 Fredous Ahamed, „Improving Social compliance in Bangladesh's Ready-made Garment Industry“, 
bls. 6. 
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5. Hvernig getur verksmiðjufólk öðlast aukin réttindi? 

 

Eins og áður hefur komið fram er flest allt verkafólk í verksmiðjum Bangladesh ungar 

konur, sem nánast eru réttlausar í samfélaginu og þurfa að lúta valdi karlmanna. Til að 

að geta stofnað verkalýðsfélag þurfa þær að öðlast réttindi og þær njóta stuðnings í 

baráttu sinni, því að til eru félög sem helga sér því að hjálpa fólki sem lýtur einhvers 

konar vinnuþrælkun í fataiðnaði. Eitt slíkt félag er Clean Clothes Campaign (CCC), 

sem vill gera allt sem í sínu valdi stendur til að hjálpa fólki sem býr við slíkt réttleysi 

og upplýsa almenning um það.35 

 Barbara Jackson er forsprakki Monkeybiz, fyrirtækis sem stendur fyrir 

framleiðslu dýra úr perlum, og hefur verið starfrækt í Suður-Afríku frá árinu 2000. 

Monkeybiz er gott dæmi um fallegt samstarf í þriðja heiminum. Með þessari iðju hafa 

um 450 konur öðlast vinnu og þurfa ekki að lúta fátækt. Konurnar starfa heima hjá sér 

og fá ný verkefni með því að koma við á skrifstofu Monkeybiz. Athyglisvert er hversu 

ólík dýrin geta verið, því yfirleitt hafa konurnar ekki séð dýrið sem þær eru að 

endurskapa með eigin augum. Útkoman endurspeglar því skemmtilega og persónulega 

túlkun listakvennanna. Hvert dýr er listaverk og sérhver kona skrifar nafnið sitt á 

merkimiða sem fylgir því, svo neytandinn fær að vita nafn listamannsins. Kaupandi 

slíkrar vöru fær einstakt listaverk og styður í leiðinni góða iðju sem margir mega vera 

stoltir af.36 Dýrin fá Monkeybiz fást í fínum hönnunarverslunum víðsvegar um 

heiminn, t.d. í Aurum í Bankastræti.  

                                                

 

 

 
35 Clean Clothes Campaign, „Bangladesh workers must continue to wait for full compensation“, í Clean 
Clothes Campaign, sótt 13. október 2013, http://www.cleanclothes.org/news/press-
releases/2013/09/12/bangladesh-workers-must-continue-to-wait-for-full-compensation 
36 Caryn Davidson Schlossberg, Kim Jackson Meltzer, Kim Woodard, Monkeybiz Art that makes a 
difference – Long version, stuttmynd, Monkeybiz, Youtube, [s.l.], 20. apríl 2009, sótt 9. nóvember 
2013, http://www.youtube.com/watch?v=jB85TnlOwuw 
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Vivienne Westwood er breskur hátískuhönnuður sem er ófeimin við að fara 

nýjar leiðir í hönnun sinni. Árið 2011 ákvað hún að halda til Afríku til að vinna í 

samstarfi við International Trade Center (ITC) og Yooxygen, með það fyrir augum að 

breyta heiminum. International Trade Center (ITC) eru samtök sem helga starf sitt því 

að veita afrískum konum vinnu við handverk, t.d. útsaum úr endurunnum efnum 

tengdum raflögnum og áli. Samtökin hafa þegar veitt 7.000 konum störf en þau 

einbeita sér að konum, því þær eru líklegri til að láta fjölskyldu sína njóta launanna. 

Verkefnið hét „Ethical Fashion Africa“ og var unnið í samstafi við konur frá Kenýa og 

Uganda. Í því fólst að fá konurnar til afla sjálfbærra tekna með því að tvinna saman 

handverk og endurunnin efni. Notkun endurunninna efna s.s. úr auglýsingaborðum og 

ónýtum tjöldum, stundum blönduðum saman við bómull, er umhverfisvæn, en úr 

þessum efnum hönnuðu konurnar töskur fyrir Vivienne, og svipar þetta til þess sem 

Barbara Jackson gerir með Monkeybiz.37 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
37 Rebecca Damm, „Vivienne Westwood's Ethical Fashion Africa collection“, í The Ethical Fashion 
Source, 23. desember, 2011, sótt 30. nóvember. 2013, 
http://source.ethicalfashionforum.com/article/vivienne-westwoods-ethical-fashion-africa-collection- 
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Lokaorð 

 

Öll berum við ábyrgð á kjörum verkamanna í þriðja heiminum, þótt ábyrgð sé 

mismikil eftir því hver á í hlut. Höfuðábyrgðina bera eigendur verksmiðjanna en 

siðferðilega ábyrgðin snýr ekki síður að þeim sem leita til slíkra verksmiðja um 

framleiðslu. Neytendur bera mikla siðferðilega ábyrgð með kauphegðun sinni og 

sífellt aukinni eftirspurn eftir nýjum varningi, en með því að vilja eignast allt fyrir lítið 

fé stuðla neytendur óbeint að því verksmiðjuþrælahaldi sem tíðkast í þriðja heiminum. 

Markaðssetning fyrirtækja í fjölmiðlum á líka þátt í aukinni neyslu samfélagsins, með 

auglýsingaherferðum þar sem ýtt er undir langanir fólks með öllum tiltækum ráðum 

s.s. því að nota frægt fólk í auglýsingar. En auglýsingar vekja ekki aðeins upp langanir 

með fólki eftir hinum auglýstu vörum heldur líka langir um að líkjast fyrirmyndinni og 

meintum lífsstíl hennar. Mörkin milli langana og hversdagslegs munaðar verða því oft 

óljós hjá einstaklingum, sem freistast til að kaupa vörur án þess að hafa efni á því.  

 Hátískuhönnuðir hanna fatnað sem sýndur er á stórum tískupöllum tvisvar á ári 

og fólk þráir að eignast slíka munaðarvöru. Þeir sem ekki hafa efni á slíkum vörum er 

boðið upp á ódýrar, fjöldaframleiddar eftirlíkingar hátískuhönnunar. Þær vörur eru 

unnar úr ódýru hráefni en hráefnin sem hátískuhönnuðir nota er oftast mjög dýr.  

Neyslumynstrið sem hér hefur verið lýst tryggir ekki velferð allra í heiminum; 

hönnuðir, fjöldaframleiðslufyrirtæki og eigendur fataverksmiðja hagnast vel á meðan 

verkamenn í fataverksmiðjunum mega sætta sig við lág laun, vinnuþrælkun og 

mannréttindabrot. Verkamennirnir búa við slæman aðbúnað, erfiðisvinnu og langan 

vinnudag, til að svala eftirspurn vestrænna landa. Illa búnar verksmiðjurnar eru 

hættulegur eldmatur, og komi upp eldur eiga verkstjórar til að loka verkamennina inni. 

Við þetta bætist svo hætta á kynferðislegu áreiti og jafnvel nauðgun. Verkamennirnir 

hafa nauðbeygðir efnt til mótmæla, í von um betri laun og bættar vinnuaðstæður. 

Vegna gruns um vinnuþrælkun í fataverksmiðjum þriðja heimsins hefur fjölmiðlafólk 

villt á sér heimildir til að greina frá því sem á sér stað innan veggja verksmiðjanna, og 

jafnvel gengið svo langt að sækja um vinnu þar.  

 Til eru fyrirtæki sem helga sig því að tryggja verkafólki í þriðja heiminum 

hærri laun og betri réttindi. Með því vilja þau vekja upp samfélagslega vitund um 

núverandi aðstæður verkafólks í þriðja heiminum og hvernig megi bæta þær. Með 
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aukinni þekkingu á nútímaþrælahaldi getur neytandinn, með upplýstri kauphegðun, og 

því að fordæma það, lagt sín lóð á vogarskálarnar, til hagsbóta verkafólki í þriðja 

heiminum. Þá hafa samtök verið sett á laggirnar, sem hafa að leiðarljósi að hjálpa 

fátæku fólki að afla sér tekna með því að búa til vörur sem seldur eru til að fjármagna 

lífsviðurværi þeirra.  
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Umræða 

 

Við skrif mín á ritgerðinni vöknuðu upp ýmsar spurningar um það hvernig samfélagið 

getur minnkað þrælahald í heiminum. Hvað getum við gert svo þriðji heimurinn öðlist 

aukin réttindi? Með bjartari framtíð í huga geta fjölmiðlar varpað skýrara ljósi á 

aðstæður í þróunarlöndunum, í þeim tilgangi að auka umtal í samfélaginu og efla 

vitund fólks og vilja til að breyta heiminum til hins betra. Samfélagið og neytandinn 

hafa mikið vald og geta hvatt fjöldaframleiðslufyrirtækin til að skipta ekki við 

verksmiðjur sem stunda þrælkun barna og verkamanna. Neytandinn gerir sér líklega 

ekki fulla grein fyrir því mikla valdi sem hann hefur en með sinnuleysi sínu gefur hann 

fyrirtækjunum völdin. Fyrir tilstuðlan fjölmiðla getur neytandinn leyft röddu sinni að 

hljóma í samfélaginu, og fengið fleiri til að mótmæla þrælkun í þriðja heiminum, og 

jafnvel stofnað samtök sem berjast fyrir auknum réttindum og bættari efnahag þar. 

Fatahönnuðir eru ekki undantekning í þessu efni. Leggi þeir sitt af mörkum, með því 

að stuðla að minna þrælahaldi, geta þeir valdið því að eftirhermur þeirra,  fyrirtæki í 

fjöldaframleiðslu, geri slíkt hið sama. Hönnuðir geta líka leitað samstarfs við fólk í 

þriðja heiminum, þar sem framleiðsla vörunnar hefur m.a. að leiðarljósi að bæta 

efnahag fátækra. Slík samstarfsverkefni hafa sýnt að fátækt fólk er mjög ánægt með 

vinnuna, því launin duga fyrir neyslu þeirra og jafnvel skólagöngu barnanna. Með 

þessu móti má eflaust stuðla að því að þrælahald í heiminum minnki töluvert og að í 

framtíðinni geti það tilheyrt fortíðinni. 
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