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Útdráttur 

Fataiðnaðurinn er annar mest mengandi iðnaður í heimi. Á sama tíma er krafa okkar um 

ódýrt verðlag á fötum hávær og áberandi. En hver er fórnarkostnaðurinn? Til að svara 

þessari spurningu er leitast við að rýna í stóru myndina: frá framleiðslu á hráefni til 

fatagerðar og allt til þess að flíkin er komin á slá í búð. Í ritgerðinni er rætt um 

bómullarræktun og eiturefnanotkun sem henni fylgir, sem og léleg vinnuskilyrði í 

fataverskmiðjum sem eru í eigu stórfyrirtækja á borð við Mango, Zöru, Walmart og H&M, 

en þar hafa orðið skeflileg slys, meðal annars vegna slæmra húsakosta. Þá verður einnig 

litið á félagslegu hliðina, en ófá dæmi benda til þess að í fataiðnaði fái fólk ekki 

mannsæmandi kjör eða laun. Í ritgerðinni verður nýst við heimildamyndir um fataiðnaðinn 

jafnt sem bækur og fréttir. Kastljósinu er þá beint sérstaklega að fyrirbærinu Fast fashion 

og það greint og skoðað. Síðan verður önnur stefna, Ethical fashion, tekin til skoðunnar, en 

henni er teflt fram sem andstæðu Fast fashion og er þá áherslan lögð á staðbundna 

framleiðslu, gegnsæi, sanngjarnari viðskiptahætti, endurvinnslu eða „upcycle“ og lengri 

nýtingartíma fatnaðar (Slow fashion). Þá tók höfundur viðtal við sænskan fatahönnuð sem 

býr og starfar í Ghana þar sem hún rekur sitt fyrirtæki og leitast við að reka það út frá 

sjálfbærri hugsun og staðbundnum vinnubrögðum.  
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Inngangur  

Nú á dögum er krafa neytenda um ódýrt verðlag á fötum áberandi. Búðir stóru 

verslunarkeðjanna spretta upp eins og gorkúlur og nánast allir Íslendingar þekkja það, að 

halda í verslunarferðir erlendis, jafnvel með það að markmiði að heimsækja þessar búðir 

sérstaklega. En hverju erum við að fórna til þess að geta keypt okkur ódýran 

fjöldaframleiddan fatnað frá þessum fyrirtækjum? Til að svara þessari spurningu þarf að 

líta á stóru myndina, það er að segja til framleiðslu á hráefni sem notað er til fatagerðar til 

þess þegar flíkin er komin á slá í búð. Við þurfum þá að líta til bændanna, til dæmis á 

Indlandi, sem vinna með eiturefni sem hafa skaðleg áhrif á þá og fjölskyldur þeirra. Eða til 

Bangladesh, þar sem mjög margar fataverksmiðjur eru í eigu stórfyrirtækja á borð 

við Mango, Zöru, Walmart og H&M, en þar hafa líka orðið skeflileg slys, en þann 24. apríl 

2013 hrundi til að mynda átta hæða verksmiðja þar í landi og meira en eitt þúsund manns 

létust.1 Fljótlega kom í ljós að búið var að vara við þessu, þar sem húnsnæðið þótti vera illa 

á sig komið en önnur fyrirtæki höfðu þá þegar yfirgefið bygginguna.2 En það er óhætt að 

segja, að æði margt bendir sterklega til þess að þær aðstæður sem starfsfólk í fataiðnaði 

vinnur við séu ekki mannsæmandi. Og það er eitthvað sem við sem kaupum þennan fatnað 

vitum jafnvel af. Þá má einnig finna dæmi um, að fyrir mikla vinnu fá starfsmenn í 

fataiðnaði á milli 22 til 24 sent3 á klukkutíma og að þau vinna að venju fjórtán tíma vaktir. 

Á sama tíma eru frídagar að skornum skammti eða um tveir dagar í mánuði.4 Einnig hefur 

komið fram að starfsmenn verksmiðjanna séu stundum beittir ofbeldi, en í 

heimildarmyndinni the True Cost – sem fjallar um tískuheiminn, frá bómullarökrunum til 

tískupallana – er litið til fataiðnaðar stórfyrirtækja á Indlandi og Bangladesh og víðar, og 

þar kemur fram í viðtölum að starfsmenn verksmiðjanna hafa verið barðir.5 Þá má nefna að 

sjálfsmorðstíðni á meðal bænda sem framleiða hráefni til fatagerðar hefur verið mjög há og 

er talið að ástæðuna megi rekja til þess hversu fjárhaglsega ósjálfstæðir þeir eru, en margir 

þeirra skulda mikinn pening þrátt fyrir að vinna hörðum höndum, en kostnaður við 

                                                
1 Jason Burke, „Bangladesh workers still missing eight months after Rana Plaza collapse,“ The Guardian, 25. 
desember 2013, sótt 17. desember 2015, http://www.theguardian.com/world/2013/dec/25/bangladesh-
workers-missing-rana-plaza. 
2 The True Cost, heimildarmynd, Andrew Morgan, USA: Michael Ross, 2015. Sjá einnig: 
http://truecostmovie.com. 
3 Það eru tæpar fimmtíu krónur íslenskar samkvæmt gengi sterlingpundsins í desember 2015. 
4 The True Cost. 
5 The True Cost. 
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bómullarræktun er mikill meðal annars vegna dýrra eiturefna til að sporna gegn skordýrum 

sem annars eyðileggja uppskeruna.6  

Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða þessa stóru mynd betur, það er að segja 

ferlið að baki fatnaðarins á slánni í vöruhúsinu. Það er ferli  sem er vel falið og erfitt er að 

fá upplýsingar um – nema þá sem örlitla merkingu á miða sem á stendur made in India eða 

made in Bangladesh. En hvaða afleiðingar hefur þessi krafa okkar um ódýran fatnað og 

hverskonar iðnaður er fataiðnaðurinn orðinn? Hvað veldur og hverjar eru afleiðingarnar? 

 

 

  

                                                
6 100% Cotton: Made in India, heimildarmynd, Inge Altemeier, Þýskaland: Altemeier & Hornung Film 
Produktion, 2003. 
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1. Fast fashion 
Fast fashion er að segja má menning eða lífsstíll – en um leið hugtak yfir hvernig flestir í 

hinum vestræna heimi eru að neyta fatnaðar í dag. Þetta er menning sem ýtir undir það að 

neytendur losi sig við flíkur sem hafa verið notaðar sjaldan. Í staðinn fá þeir sér önnur ódýr 

föt, sem einnig munu fara úr notkun eftir örskamma stund. Fast fashion er hugtak sem 

notað er yfir fjöldaframleiddan fatnað og neyslumenningu okkar á fötum, og lýsir hugtakið 

því þegar tískuhönnuðir eða tískuframleiðendur láta framleiða ódýr föt á miklum hraða til 

að krækja í tísku-trend líðandi stundar í von um að varan seljist vel akkúrat á þeim 

tímapunkti. Við hönnunina er þá oft vísað í stíl sem sést í hátískufatnaði – og þykir þá 

eftirsóknarverður þá stundina –  og aðrir tískuframleiðendur vilja þar af leiðandi krækja í, 

fjöldaframleiða og selja í búðum á mun ódýrara verði en í hátískubúðunum.7 Tíminn sem 

líður frá tískupöllunum og þar til flíkin er komin í búðir verður því að vera eins stuttur og 

mögulegt er. Þetta ferli tók hér áður fyrr um það bil sex mánuði – frá hugmyndavinnu að 

hönnun og framleiðslu og út í búð – en í dag hefur tekist að stytta ferlið niður í aðeins 

nokkrar vikur, og þá sérstaklega hjá fyrirtækjum á borð við H&M og Zöru. Flíkurnar koma 

þá „floor ready“, eins og sagt er, frá verksmiðjunum, sem þýðir einfaldlega að flíkurnar eru 

með verðmiðann festan í og á herðatréi þegar búðinn tekur við þeim, svo hæglega megi 

koma þeim strax á sölu.8  

Fast fashion verslunarkeðjur hafa vaxið hratt á undanförnum árum og slíkar keðjur 

velta meiri gróða árlega en smásöluiðnaðurinn eins og hann leggur sig.9 En Fast fashion 

keðjurnar eiga líka auðveldara með að mæta kröfum neytandans sem hefur uppi ákveðnar 

kröfur. Við viljum fá allt það nýjasta án þess að borga háar fjárhæðir fyrir. Við viljum líka 

geta keypt „eitthvað nýtt“ oft og reglulega, fleiri föt en við þurfum á að halda. En þessi 

ofneysla er engu að síður dýr, þótt verðmerkingarnar á miðunum séu það kannski ekki, en 

það er engu að síður jörðin okkar og vinnuaflið að baki vörunnar sem líður fyrir hinn ódýra 

verðmiða. 

 

 
                                                
7 The True Cost. 
8 Annamma Joy, John F. Sherry, Alladi Venkatesh og fleiri, „Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical 
Appeal of Luxury Brands,“ Fashion Theory, 16 (2012): bls. 275. 
9 The True Cost. 



 8 

 1.1. Gæði og virði 

Til að ýta undir enn styttri og hraðari framleiðsluferli eru Fast fashion flíkurnar, eins og til 

dæmis föt úr H&M, iðulega gerðar úr efnum sem eru af lélegum gæðum og framleidd 

þannig að þau eru nánast einnota. Fast fashion fyrirtækin ganga sjálf út frá því að flíkurnar 

endist um það bil tíu þvotta, en þá er flíkin annað hvort búin að missa „sjarman“ – það er 

að segja, hún er úr sér gengin, saumarnir farnir að gefa sig, flíkin er orðin skæld eða aflaga, 

litirnir hafa breyst eða hún er einfaldlega komin úr tísku.10 Að flíkurnar endast um það bil 

tíu þvotta er viðmið sem kemur frá Fast fashion tískuhúsinum sjálfum, og er ástæðan sú að 

efnin eru léleg og framleiðslan einnig. Líkt er eins og fyrirtækin hafi engu að tapa á að 

segja frá þessu opinberlega þar sem neytandinn sjálfur virðist vera sáttur við að fötin endist 

ekki mikið lengur – hann stefnir hvort sem er ekki á annað en að henda flíkinni innan 

skamms.11 

Fyrirtæki eins og H&M sækja innblástur á hátískupallana. En aðrar aðferðir hafa 

einnig gefist vel, og byggjast þær á að nota einnig þekkta hönnuði úr hátískugeiranum og 

fá þá til að hanna línu fyrir fyrirtækið. Hönnuðir eins og Stella McCartney, Karl Lagerfeld 

og núna síðast Belmain hafa hannað línur fyrir slík fyrirtæki sem hafa orðið vinsælar á 

síðustu árum. Með þessu býr fyrirtækið til þá ímynd að það sé sterklega tengt hátískunni 

eða jafnvel partur af henni. Og eru dæmi um að línur þekktra hátískuhönnuða seljist upp á 

fyrsta degi. Belmain for H&M-línan seldist upp á nokkrum klukkutímum um allan heim og 

heimasíða HM „krassaði“ vegna fjölda notenda. Skilaboðin á heimasíðunni voru: „We 

have a lot of visitors on the site right now. This is due to the high level of interest in our 

latest collection.“12 Dæmi eru um að fólk bíði lengi eftir að fá að komast inn í búðina þegar 

nýjar línur bjóðast og var til að mynda maður í Singapore sem tjaldaði fyrir utan H&M-búð 

og var þar í heila fimmtíu klukkutíma til að verða fyrstur inn.13 Samstarf H&M við þessa 

hátískuhönnuði virðist vera að virka vel en mikið af fötunum sem eru eftir slíka hönnuði 

má finna á eBay og hafa verðin þá allt að því fjórfaldast frá því flíkurnar fengust í búðinni: 

kjóll sem kostaði 549 dollara14 í H&M er komin upp í 2000 dollara á eBay.15 En hvernig 

má það vera? 

                                                
10 Annamma Joy og fleiri, „Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands,“ bls. 283. 
11 Annamma Joy og fleiri, „Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands,“ bls. 283. 
12Cavan Sieczkowski, „The Balmain x H&M Release Was Complete Chaos,“  The Huffington Post, 5. 
Nóvember 2011.   
13 Cavan Sieczkowski, „The Balmain x H&M Release Was Complete Chaos,“   
14 Jessica Eggert, „H&M Balmain Collection 2015: Images, Price and How to Buy,“ Mic, 4. Nóvember 2015. 
15 NWT H&M Balmain Paris Beaded Velvet Jacket – Black: Size 10,“ Ebay, sótt 17. Desember 2015. 
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Samvinna stórfyrirtækja á borð við H&M við fræga hátískuhönnuði minnir að 

nokkru leyti á skrif þýska heimspekingsins og hagfræðingsins Karl Marx um blætisdýrkun 

vörunnar. Samkvæmt Marx geta hlutir öðlast einskonar umframgildi með hjálp blætis, en 

blæti er menningarlegt fyrirbæri og er nátengt dýrkun okkar á hlutum, en dýrkunin gefur 

hlutum umframgildi eða aukið virði.16 Það verður til þess að ekki er aðeins litið til efnis- 

og vinnukostnaðar heldur getur hlutur selst á mun hærri fjárhæð en sem því nemur vegna 

þess að hann þykir vera eftirsóknarverður – eða því er „trúað“ að hann sé fágætur, 

sérstakur eða annað í þeim dúr sem eykur gildi hans í huga okkar. Hið eftirsóknarverða 

sprettur meðal annars úr löngun okkar í hamingju eða ríkidæmi eða annað slíkt sem þykir 

eftirsóknarvert í okkar menningu. Blæti er hugmyndin um það að það sé eitthvað við hlut, 

eða í hlutnum,  sem geri hann sérstakan. Og það sem er enn mikilvægara: Að hluturinn geri 

þá þann sem eignast hann sérstakan. Þessa kenningu Marx má meðal annars nota til að 

útskýra hvernig kjóll frá H&M – sem hannaður er af Bellmain – getur selst á fjórum 

sinnum hærra verði án þess að honum hafi efnislega verið breytt: hann hefur greinilega 

orðið vinsæll. Þá má nefna að lína Bellmain var framleidd í „limited edition“ eða 

„takmörkuðu upplagi“ sem seldist upp – og er því augljóslega „eftirsóknarverð“ vara. Með 

því að krækja í hátískuhönnuði eykur H&M jafnframt dýrkunargildi fyrirtækisins, sem sver 

sig þá frekar í ætt við hina eftirsóknarverðu hátísku en ódýra einsleita fjöldaframleiðslu 

eftir ótal óþekkta og ónafngreinda hönnuði.  

 

 1.2. Mengandi iðnaður og vatnsfrekur 

Nú má velta fyrir sér, hvort við kaupum til „að kaupa“, það er að segja hvort að ódýrt verð 

á verðmiðum láti okkur líða eins og við höfum efni á að neyta hraðar og meira – og að 

okkur líði jafnvel eins og við eigum að gera slíkt. Við kaupum líklegast meira af hlutum í 

dag en nokkurn tímann fyrr í mannkynssögunni, og á sama tíma fáum við ekki samviskubit 

yfir því að nota flíkur sjaldan eða alls ekki, þar sem flíkin kostaði svo lítið hvort sem er. 

Kannski notum við flíkina mikið en fljótlega missir hún formið, efnið verður ljótt eftir 

einungis nokkrar vikur. Þá hendum við flíkinni. Við gætum auðvitað endurunnið flíkina, en 

eins og það er gott að endurvinna föt þá eru bara um tíu prósent af fötum sem endurnýtast 

raunverulega, en stór hluti þeirra endar sem landfyllingarefni.17 Um tvö milljón tonn af 

                                                
16 Sjá meðal annars: Karl Marx. „Blætiseðli vörunnar og leyndardómur þess“, í Úrvalsrit II, Sigfús Daðason 
þýddi, bls. 210-223, Reykjavík: Heimskringla, 1968. 
17 The True Cost. 
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fatnaði enda sem landfylling í Bretlandi á hverju ári.18 Í Bandaríkjunum enda 11 milljón 

tonn af fatnaði sem landfyllingarefni.19 Ef það á að losna við úrgang þá er auðveldast, 

ódýrast og arðbærast að nota urðunarstað til þess eins og landfyllingar.20 Það hefur samt 

sitt verð því urðunarstaðir gefa frá sér mikið eitur, menga bæði andrúmsloftið og 

grunnvatn. Fötin gefa frá sér eitur eins og metan og koltvíoxíð þegar þau byrja að rotna en 

þetta niðurbrot á skaðlegum eiturefnum í fötum tekur um það bil tvöhundruð ár.21 Við 

verðum líklega ekki vör við þessi áhrif þegar við losum okkur við fötin því við sjáum fötin 

ekki aftur og ímyndum okkar jafnvel að einhver annar verði hamingjusamur yfir að fá þau. 

Fötunum er hent meðal annars til þróunarlanda eins og Haítí – þar sem þau eru meðal 

annars notuð í landfyllingar.  

Á Haítí eru föt notuð í landfyllingar í miklu magni og í ljós hefur komið að mengandi 

efni leka úr fötunum þar sem þau liggja.22 Í flestum tilvikum eru urðunarstaðir staðsettir í 

eða nálægt vötnum og votlendum, þar sem efnin fara beint út í drykkjarvatn íbúa og veldur 

miklum skaða.23 Það er erfitt að reikna nákvæmlega út hvaða áhrif landfyllingar hafa, en 

eitt er víst að þær eru skaðlegar. Í bókinni To Die For: Is Fashion Wearing Out the World? 

eftir bresku blaðakonuna og rithöfundinn Lucy Siegle segir: „Rannsóknir á landfyllingum 

sýndu fram á að þar tæki tíska undarlega stóran sess.“24 Föt sem eru urðuð eða notuð í 

landfyllingar á Bretlandi losa meira en þrjár milljónir tonna af karbón-díoxíði, en 

metangasið sem losnar einnig er þó skaðlegast umhverfinu.  

Fataiðnaðurinn er talinn vera annar mest mengandi iðnaður veraldar og því mjög 

skaðlegur fyrir jörðina. Efst á lista er olíuiðnaðurinn.25 Mengunin í fataframleiðslunni felst 

í ýmsu en þó kannski fyrst og fremst í hversu vatnsfrekur hann er, en ferskt vatn mengast 

þegar bómull er þveginn eða litaður. Samtökin The World Wildlife Fund (WWF) halda því 

fram að það taki um það bil 8.500 lítra af vatni til að búa til eitt kíló af bómullarló en það 

                                                
18 Lucy Siegel, To Die For: Is Fashion Wearing Out the World, London: Fourth Estate, 2011, bls. 230. 
19 Leon Kaye, „Textile recycling innovation callenges clothing industry,“ The Guardian, 23. júní 2011, sótt 
17. desember 2015, http://www.theguardian.com/sustainable-business/textile-recycling-challenges-industry. 
20 R. Taylor og A. Allen, „Waste Disposal and Landfill: Information Needs,“ WHO Groundwater 
Monograph, sótt 17. desember 2015, 
http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/en/groundwater12.pdf 
21 The True Cost.  
22 The True Cost.  
23 „Keep Your Old Textiles Out of Landfills – Donate Them,“ Textile Waste Diversion Inc, sótt 17. 
Desember 2015,  http://textilewastediversion.com/keep-your-old-textiles-out-of-landfills-donate-them/  
24 „Research into landfill revealed that fashion was a startlingly heavy hitter.“ Sjá: Lucy Siegel, To Die For: 
Is Fashion Wearing Out the World, bls. 231.  
25 Sarah Ditty, „Europe In the World: The Garment, Textiles & Fashion Industry,“ European Year For 
Development, 9. Febrúar 2015, sótt 17. Desember 2015, 
https://europa.eu/eyd2015/en/fashion-revolution/posts/europe-world-garment-textiles-and-fashion-industry 
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er, til dæmis, nóg til að búa til eitt par af bláum gallabuxum.26 Því hefur verið fleygt að 

textíl-iðnaðurinn skilji eftir sig stærsta vatnsfótsporið af öllum iðnaði í heiminum. Á hverju 

ári er notað jafn mikið af vatni í fataiðnaði og það tekur að fylla 43.000 Ólympíu-

sundlaugar. Fataiðnaðurinn notar 3.2% af þeim 1.400 km3 af vatni sem mannkyn hefur 

aðgang að á ári.27 17-20% af  menguninni í framleiðsluvatni kemur þegar efni eru lituð og í 

annari meðhöndlun þeirra, en talið er að til að breyta hráu efni í textíl þarf um það bil 8.000 

gerviefni (e. Synthetic chemicals) sem fara þá einnig út í vatnið. Hér ekki að verið að tala 

um hvern einasta textíl, heldur á talan við um efnin sem eru í notkun víða um heim við 

framleiðsluferlið. Þessum efnum er svo hleypt út í ferskvatn. Þó er víða reynt að hreinsa 

eitrið úr vatninu fyrst, en ýmsar leifar sleppa í gegn og þær geta verið 

krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi og haft skaðleg áhrif á komandi kynslóðir.28 

 

  1.3. Eiturefnanotkun í bómullarrækt 

Einn helsti atvinnuvegurinn á Suður-Indlandi er bómullarræktun en orsökin fyrir því liggur 

meðal annars í því að góð uppskera af bómul gefur meiri gróða en hrísgrjónarækt, 

kornrækt eða grænmetisrækt.29 Það hefur orðið til þess að margir bændur á Suður-Indlandi 

hafa ákveðið að snúa sér alfarið að bómullarrækt. Þeir eru þá engu að síður háðir góðri 

uppskeru en algengt er að ormar skemmi hana og þá er aðeins um þriðjungur af 

uppskerunni nýtanleg. Til að koma í veg fyrir ormétinn bómul nota bændurnir 

skordýraeitur. Þeir nota eitrið þá oft og iðullega án þess að verja öndunarfærin með grímu 

eða búning sem hlífir húðinni við eitrinu.30 Eftir vinnudag eru þeir því gjarnan með dofna 

tungu og finna fyrir svima og ógleði.  

Mörg eiturefnana hafa misst virkni sína á skordýrin eða ormana sem leiðir til þess að 

bóndinn þarf að kaupa nýtt eitur og tæki, oft dýrari eiturefni en áður í von um að þau virki 

betur. Efnið sem notað er heitir „Monocrotophos“, sem er með svipaða efniasamsetningu 

og er í efnavopnum. Einnig er notað „Cybermetrin“ og „endosulfan“ en samkvæmt 

bóndanum í heimildarmyndinni 100% Cotton: Made in India, eru þau efni talin mun 

hættulegri. Sum af þessum efnum, eins og „Lindane“, eru seld úti í búð á Indlandi með 

                                                
26 Leon Kaye, „Textile recycling innovation callenges clothing industry.“ 
27 „The textile industry is one of the biggest water consumers in the world, using 3.2 per cent of all the 
1,400km3 of water available to the human race each year. Sjá: Lucy Siegel, To Die For: Is Fashion Wearing 
Out the World, bls. 106.  
28 Sara Ditty, „It’s Time For a Fashion Revolution; White Paper, desember 2015, sótt 17 desember 2015, 
http://fashionrevolution.org/wp-content/uploads/2015/11/FashRev_Whitepaper_Dec2015_screen.pdf 
29 100% Cotton: Made in India. 
30 100% Cotton: Made in India. 
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miklum hagnaði, þrátt fyrir að mörg þeirra hafi verið bönnuð í Evrópu vegna skaðlegra 

áhrifa á mannslíkamann.31 

Þessi eiturefni kosta um það bil 3.500 rúbíur eða 75 dollara á ári, á meðan 

meðalárslaun bóndans eru 4.800 rúbíur, eða 100 dollarar. Eiturefnið getur bóndinn fengið 

að skrifa á sig. Bóndinn þarf svo að borga fyrir efnið, hvort sem það virkar eða ekki. 

Margir bændur safna því miklum skuldum og hefur skuldasöfnunin verið tengd aukinni 

sjálfvígstíðni á meðal þessara bænda, en þeir hafa þá meðal annars drukkið eitrið.32 Á 15 

árum hafa nánast 300.000 bómullarbændur framið sjálfvíg, að meðaltali 26 manns fremja 

sjálfsvíg á hverjum degi samkvæmt heimildarmyndinni 100% Cotton. 

Eitrið fer þá ekki aðeins á bómullarplönturnar og á bændurna, því dæmi eru um að 

bændurnir séu svo stressaðir um bómulinn og uppskeruna að þeir halda áfram að spreyja 

þrátt fyrir að plönturnar séu búnar að blómstra. Eitrið fer þá beint inn í trefjar plöntunnar 

og er þá nánast ómögulegt að skola það úr. Það þýðir að fólkið sem fer svo stuttu síðar að 

vinna með bómulinn fær eitrið einnig á húðina og ofan í lungun. Að lokum eru flíkurnar 

sendar til Evrópu eða annara heimsálfa og seldar þar – jafnvel ennþá eitraðar.33 Með því að 

kanna gæði flíkanna er hvað mest af hættulegu eiturefnunum síuð frá, en visst magn 

eiturefna er samt leyfilegt og situr eftir. Með allan þennan fjölda eiturefna er ómögulegt að 

athuga hvert og eitt einasta eiturefni í flíkinni – hvort það sé til staðar –, og þrátt fyrir að 

varan sé prófuð og samþykkt til innflutnings þá þarf ekki að vera að hún sé laus við 

skaðleg eiturefni. Ef eiturefnunum var sprautað beint á bómulinn, eins og fram kom að 

væri gert í heimildarmyndinn 100% Cotton, þá geta eiturefnin verið föst í flíkunum í marga 

mánuði.34 

 

 1.4. Félagslegt óréttlæti 
Annað sjónarhorn á iðnaðinn er hið félagslega sjónarhorn. Við getum fengið mjög ódýra 

bómullarboli í H&M og okkur finnst verðið kannski ekki vera óeðlilegt. En í raun og veru 

er þetta oft á tíðum ansi óraunhæft verðlag. Ef bómullarbóndinn, starfsmenn 

                                                
31 „Global Chemical Treaty Adds Lindane to Ban List, Pesticide Action Network, sótt 17. Desember 2015, 

 http://www.panna.org/press-release/global-chemical-treaty-adds-lindane-ban-list. 
32 Sugam Pokharel, „Why India’s Cotton Farmers Are Killing Themselves,“ CNN, 20. Apríl 2015, sótt 
17.desember 2015, 
 http://edition.cnn.com/2015/04/19/asia/india-cotton-farmers-suicide/ 
33 The Cotton Film: Dirty White Gold, heimildarmynd, Leah Borromeo, án útgáfustaðar: Dartmouth Films, 
2015. Sjá einnig: http://thecottonfilm.com/.  
34 100% Cotton: Made in India. 
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verksmiðjunnar, starfsmenn búðarinnar og þeir sem sjá um flutninga á vörum heimshorna á 

milli fá rétt kjör og laun, þá ætti bolurinn í búðinni að kosta miklu meira.  

Nú er svo komið að stórfyrirtækið H&M gefur út fimmtíu og tvær fatalínur á ári. 

Starfsfólkið getur þá einnig metið hvað sé vinsælt í búðinni og látið vita, og er þá varan 

strax framleidd í meira magni til að svara eftirspurn hvers dags fyrir sig.35 Neysla hefur 

aukist gríðarlega mikið og við erum kannski fyrst og fremst skilgreind sem neytendur í 

dag. Við viljum það nýjasta. Auglýsingar eru stór hluti af okkar hversdagsmenningu. Við 

höfum mikinn áhuga á nýjustu tæknivörunum og við viljum „vera í tísku“. Það að vera 

með „puttann á púlsinum“ hvað varðar neyslu á tækni og fatnaði virðist gera sitthvað fyrir 

sjálfsmyndina – en af hverju erum við svona miklir neytendur? Því er erfitt að svara en 

ljóst er að neysla er okkur mjög mikilvæg, af einhverjum orsökum – að minnsta kosti fyrir 

samtímamanninn. 

Á tveimur áratugum eða síðan 1995 hefur framleiðsla aukist um 400%. Á hverju ári 

kaupum við 80 milljarða flíkna.36 Þessi gríðarlega aukning hefur að sjálfsögðu svakalegar 

afleiðingar. Að framleiða allar þessar flíkur krefst vinnuafls og vinnuaflið á að vera ódýrt 

því það er krafa neytandans. Hönnuðir eða fyrirtæki vilja ódýrustu verðin og framleiðendur 

í verksmiðjunum verða að mæta þessum kröfum ef þeir vilja ekki missa viðskipti, því 

annars fer hönnuðurinn eða fyrirtækið bara í næstu verksmiðju. En á sama tíma er krafan 

um aukna framleiðslu frá Evrópu og Bandaríkjunum mikil og því þarf fleiri og fleiri 

verksmiðjur. Flestar þeirra eru staðsettar í Asíu þar sem vinnuaflið er ódýrara en í hinum 

vestræna heimi. Árið 2004 unnu 2 milljónir starfsmenn í 4.000 verksmiðjum í Bangladesh. 

Árið 2013 voru verksmiðjurnar orðnar 5.600 og fjöldi starfsmanna hafði þá tvöfaldast. 

Útflutningsvirðið hækkaði á þessum árum frá 6 milljörðum bandaríkjadollara upp í 21 

milljarða bandaríkjadollara.37  

Fataiðnaðurinn blómstrar en allir vilja bita af kökunni. Verksmiðjur opna í flýti án 

þess að húsnæðin utan um þær hafi farið í gegnum öryggisskoðun og það gefst enginn tími 

til að lagfæra eitt eða neitt. Hræðileg slys hafa fylgt þessum hraða og sinnuleysi. Í apríl 

2005 hrundi verksmiðjan Spectrum í Savar í Bangladesh, talið var að ástæðan væri léleg 

steinsteypa í byggingunni. Sextíu og fjórir starfsmenn urðu undir og dóu. Ári seinna hrundi 

önnur verksmiðja, í þetta sinn í Norður-Dhaka í Bangladesh þar sem 21 maður lét lífið. En 

mannsskæðasta slysið var síðan árið 2013 í Bangladesh þegar átta hæða versksmiðja sem 
                                                
35 The True Cost.  
36 The True Cost.  
37 Jason Burke, „One Year On From The Bangladesh Factory Disaster,“ the Guardian, 19. Apríl 2014, sótt 
17.desember 2015, http://www.theguardian.com/world/2014/apr/19/rana-plaza-bangladesh-one-year-on 
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kallast Rana Plaza hrundi og yfir eitt þúsund manns létu lífið.38 Það er ekki bara 

húsahrunin sem valda dauða, heldur hafa um það bil 600 starfsmenn látið lífið í 

verksmiðjubrunum milli áranna 2005 og 2013.39 Þrátt fyrir þetta blómstruðu viðskiptin. 

Bangladesh var árið 1980 í 76. sæti í útflutningi á fötum, árið 2006 var það í áttunda sæti 

og árið 2013 var Bangladesh í öðru sæti, með Kína í því fyrsta.40  

Þá má einnig finna dæmi um, að fyrir mikla vinnu fái starfsmenn í fataiðnaði á milli 

22 sent til 24 sent á klukkutíma og að þau vinna mjög langar vaktir eða um fjórtán 

klukkutíma á degi hverjum. Á sama tíma eru frídagar af skornum skammti eða aðeins um 

tveir dagar í mánuði.41 Komið hefur fram, eins og í heimildarmyndinni The True Cost, sem 

fjallar um fataiðnaðinn og tískuheiminn, að starfsmenn verksmiðja séu stundum beittir 

ofbeldi. Í myndinni er fataiðnaður stórfyrirtækja á Indlandi og í Bangladesh skoðaður 

sérstaklega, og þar kemur fram í viðtölum að starfsmenn verksmiðjanna hafa verið barðir. 

Það hefur oftast átt sér stað þegar starfsmennirnir reyna að semja um betri kjör. 

Dæmi eru um að starfsmennirnir fái greitt,á viku um það bil 10,56-12,48 dollara eða 

sem nemur 1.430 íslenskar krónur (skv. gengi Landsbankans þ. 16. des. 2015).42 Það eru þá 

yfirleitt elstu starfsmennirnir sem fá hæsta kaupið. Þau yngstu eru kölluð „helpers“ og fá 

minnst, eða sem nemur um 12 sent á klukkutíma eða um það bil 14 íslenskar krónur.43 

Yngstu starfsmennirnir eru þá á barnsaldri. Samkvæmt heimildum frá ILO (International 

Labour Organization) þá eru 215 milljón börn starfandi í heiminum. Af þessum fjölda eru 

115 milljónir barnanna að vinna við hættulegar aðstæður. Indland er þar efst á lista með 

meira en 14 milljón vinnandi börn, þá aðallega í textíliðnaðinum.44 Samkvæmt Global 

Slavery Index er 36 milljónir manns í heiminum að vinna við nútímaþrælkun, margir þeirra 

eru í vinnu vegna eftirspurnar okkar í hinum vestræna heimi eftir vörum.45 

Lucy Siegel, höfundur To Die For: Is Fashion Wearing Out the World, spyr hvernig 

standi á því, að í slíkum þungaiðnaði eins og Fast fashion iðnaðinum, sem skilar alveg 
                                                
38 „Rana Plaza Collapse: Dozens Charged With Murder,“ The Guardian, 1. Júní 2015, sótt 17. Desember 
2015, http://www.theguardian.com/world/2015/jun/01/rana-plaza-collapse-dozens-charged-with-murder-
bangladesh 
39 Jason Burke, „One Year On From The Bangladesh Factory Disaster,“. 
40 Jason Burke, „One Year On From The Bangladesh Factory Disaster,“. 
41 The True Cost.  
42 Landsbankinn,“ Landsbankinn, sótt 17. Desember 2015 
 https://www.landsbankinn.is/ 
43 „Factory collapse in Bangladesh,“ Global Labour Rights, sótt 17. desember 2015,  
http://www.globallabourrights.org/campaigns/factory-collapse-in-bangladesh. 
44 Sara Ditty, „It’s Time For a Fashion Revolution; White Paper, desember 2015. 
45 „Overview,“ The Global Slavery Index, sótt 17.desember 2015 
http://www.globalslaveryindex.org/findings/#overview 
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gríðalegum hagnaði ár hvert, sé ekki hægt að gera betur við milljónir starfsmanna og 

tryggja öryggi þeirra. Þetta er stór spurning og verður ekki svarað hér. En það má engu að 

síður  velta fyrir sér hvort þetta sé eitthvað sem okkur finnst í lagi. Er í lagi að löngun 

okkar í ódýran fatnað – og nóg af honum – hjá okkur á Vesturlöndunum hreinlega endi 

mannslíf annars staðar í heiminum? Eða erum við orðin svo vön Fast fashion að við tökum 

því sem sjálfsögðu, að fá okkur flík sem er jafnvel einnota, til að létta okkur lundina um 

stundar sakir, þrátt fyrir að við vitum ágætlega hvað býr að baki?  

 

2. Ethical fashion eða siðferðisleg tíska 

Þegar við tölum um Etichal fashion eða „siðferðilega tísku“ þá erum við í raun að tala um 

andstæðu Fast fashion. Í þeirri stefnu finnast hugtök eins og fair trade, gegnsæ tíska, 

endurvinnsla og hið svokallaða Slow fashion. Hugtakið Ethical fashion er ansi breitt. Það 

getur vísað til trefja- og efnisnotkunar, eða til þess að framleiðsluferlið sé staðbundið (e. 

local) og þess að framleiðsluferlið hafi sem minnst skaðleg áhrif á jörðina eða umhverfið. 

Þá vísar hugtakið einnig í mannúðlegri meðhöndlun á dýrum en gengur og gerist. Miðað 

við Fast fashion er Ethical fashion framleitt í töluvert minna magni og framleiðslutíminn 

er þá einnig miklu lengri. Í mörgum tilfellum er það hönnuðurinn sjálfur sem hannar og 

saumar fötin, eða er viðstaddur á vinnustofunni þegar það er gert – og hann fylgist því með 

ferlinu og tekur upplýstar ákvarðanir um hvað sé gert og valið. Það að vera „siðferðilegur“ 

tískuhönnuður þýðir það að vera hönnuður sem tekur ábyrgð á að allt ferlið eða öll keðja 

ferilsins gangi rétt fyrir sig.46 Síðan má deila um það hvað sé „rétt“ og „réttast“ að gera í 

slíkum ferlum en sú umræða er það stór að hún verður ekki tekin fyrir sérstaklega hér.  

 

 2.1. Gegnsæ tíska og tengslanetið Unfair fashion 
Í námi mínu í fatahönnun við Listaháskóla Íslands er lögð sterk áhersla á ferli og 

meðvitund um efni og uppruna þeirra, sem og framleiðsluferli fatnaðar. Það á sérstaklega 

við um þau námskeið sem tilheyra fræðahluta námsins en mér finnst að umræðan um þetta 

mætti þá flæða betur inn í verklega hluta námsins – en við í mínum bekk höfum til að 

mynda aldrei fengið hönnunarverkefni á vinnustofu til að vinna út frá þessum pælingum.  

Sem ungur hönnuður getur verið erfitt að sjá til þess að allt gangi rétt fyrir sig og það 

sé ekki að vera að brjóta á réttindum neins, hvorki á mannréttindum né verið að ganga hart 

                                                
46 Lucy Siegel, To Die For: Is Fashion Wearing Out the World, bls. 276. 
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að jörðinni. Nú á dögum er hægt að fá aðstoð og hjálp við að gera fyrirtæki eða fatamerki 

sjálfbær, hvort sem það er algjör sjálfbærni eða að hluta til. Upp spretta alls konar samtök 

og vettvangar þar sem hönnuðir getað talað saman, deilt reynslu sinni, tengslanetum og 

fleiru. Einn svona vettvangur heitir Unfair fashion. Hann var stofnaður árið 2013 af 

ungum, dönskum fatahönnuðum og markmiðið var að hjápa merkjum og hönnuðum að ná 

að vera eins sjálfbær og mögulegt er. Unfair fashion trúir því að gegnsæi sé lykilatriði fyrir 

hönnuði, stefni þeir að sanngjarnari og sjálfbærari framleiðslu. Gegnsæi er verkfærið sem 

við getum notað í vinnu okkar sem hönnuðir að umhverfisvænni, sjálfbærari og félagslega 

sanngjarnari iðnaði.47 

 Gegnsæi í tísku þýðir að allt ferlið, frá bónda til neytanda, er gert opinbert. Þú sem 

neytandi getur séð nákvæmlega hvaðan flíkin kemur og hvernig hún hefur þurft að ferðast 

frá einum stað til annars, til að komast í þínar hendur. Með því að læra aðeins meira um 

hvaðan fötin okkar koma, hvað það krefts að búa þau til og að koma þeim á opinberan 

markað, þá getum við séð og skilið heildarmyndina miklu betur – hvað býr að baki. Með 

því að sjá hvað flíkin hefur ferðast langa leið, getum við betur séð og skilið áhrifin sem 

flíkin hefur á umhverfið. Að byrja að átta sig á því, hvað ákvarðarnir okkar varðandi eigin 

neyslu hafa mikil áhrif á umhverfið, ætti að vera gott fyrsta skref. Með gegnsæi þá skiljum 

við betur kostnaðinn og ef verðið er lágt þá er hægt að spyrja sig, hver þarf að gjalda fyrir 

til þess að halda verðinu niðri. Eins og belgíski hönnuðurinn og fyrrverandi yfirmaður hjá 

Hugo Boss, Bruno Pieters,  sagði, „Ef maður kaupir ósjálfbæra tísku þá er maður að segja 

merkjum að það sé í lagi að vera ósjálfbær“. 

 Bruno Pieters stofnaði árið 2012 sitt eigið merki sem heitir Honest by og er það 

talið vera fyrsta 100% gegnsæja merkið. Honest by er ekki bara fatamerki heldur 

vettvangur fyrir önnur merki og hönnuði til að deila hönnunarferli sínu. Pieters deilir þá 

upplýsingum um efnisnotkun, val á hnöppum og allar framleiðsluupplýsingar. Hann deilir 

líka verksmiðjusamböndum og efnabirgjum. Þessum upplýsingaum deilir hann bæði með 

kúnnum og öðrum hönnuðum. Honest by kýs það að nota ekkert leður, engan pels, skel eða 

dýrahorn. Það eina sem er notað af dýrum er ull og silki. Bruno Pieters trúir þvi að sagan 

bakvið flíkina sé alveg jafn falleg og flíkin sjálf.48 

                                                
47 „Unfair Fashion vs Sustainability,“ Unfair Fashion, sótt 17. Desember 2015, 
http://unfair.fashion/sustainability/unfair-fashion-vs-sustainability/ 
48 „100% Transparant,“ honestby, sótt 17. desember 2015, http://www.honestby.com/en/news/147/100-
transparent.html 
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Unfair fashion er tengslanet fyrir fólk í tískubransanum og er markmið þess meðal 

annars að auðvelda hönnuðum að nálgast upplýsingar, svo þeir viti betur hvert þeir geta 

leitað þegar þeir vilja gera viðskipti og vilja um leið gera „rétt“. Eitt merkjanna sem hefur 

nýtt sér vettvanginn er fatamerkið Hi on life. Þetta er lítið fyrirtæki upprunalega frá Malmö 

í Svíþjóð, en síðan í janúar 2015 hefur það verið starfandi frá Accra í Ghana. Mig langaði 

að fá smá innsýn í hvernig það er að vera með lítið merki í heimi tískunnar og 

risafyrirtækja, þar sem Fast fashion stjórnar og drottnar. Mig langaði líka til að vita 

hvernig nákvæmlega fyrirtækið vinnur í því að vera sjálfbært. Ég tók því viðtal við sænska 

fatahönnuðinn Malin Busck sem stofnaði fyrirtækið. Ég ræddi við hana í tölvupóstum þar 

sem hún er nú staðsett í Ghana. 

 

 2.2. Staðbundið fyrirtæki: Hi on Life 

Í janúar á þessu ári lokaði eigandinn Malin Busck búðinni sinni í Malmö og flutti til Accra 

í Ghana. Hún hélt þá áfram að einbeita sér að hönnun sinni, undir nafninu Hi on Life. 

Busck vinnur línurnar sínar í nánu samstarfi við staðbundna klæðskera – það er að segja 

kæðskera í Accra í Gana – ásamt öðrum hönnuðum og handverksfólki. Markmiðið er horfa 

til framtíðar, sem staðbundin og sjálfbær tískuframleiðandi. Busck segir að í Ghana sé 

mikil menning fyrir klæðaskurði og textíl, en nú þegar hafi stórfyrirtæki numið þar land, 

eins og annars staðar, með ódýrri fjöldaframleiðslu og þá hætti margir handverksmenn 

störfum. Partur af stefnu Hi on Life er að sporna gegn þessu, upphefja hæfileika og fagna 

fegurð handverksins og aðferðanna sem eru til staðar. Hver flík er gerð ein í einu og aðeins 

eftir pöntun. Þess vegna er hver gripur einstakur og ekki byggist upp óþarfa lager af 

fatnaði. Stíl Malin Busck má lýsa sem eins konar „street couture“ í bland við 

skandinavískar hreinar línur og djörf afrísk mynstur. 

 Ég spurði Malin Busck hvað varð til þess að hún vildi taka sjálfbæra stefnu í sinni 

hönnun. Hún sagði mér þá frá því , að þegar hún hóf nám við The Swedish School of 

Textiles árið 1998, var hún mjög ómeðvituð um félagslegu og umhverfislegu vandamálin 

sem finna má í tískuheiminum. Hún sá samt fljótt að þetta var vafasamur viðskiptaheimur 

                                                                                                                                              
 og sjá einnig: Leah Borromeo, „Will transparency in the fashion industry ever become reality?,“ The 

Guardian, 15. júlí 2013, sótt 17.desember 2015, http://www.theguardian.com/sustainable-
business/transparency-fashion-industry-reality. 
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og íhugaði þá að hætta í skólanum. En síðan, í áfanga sem kenndur var á öðru ári í náminu, 

voru fyrirlestrar sem snéru huga hennar. Sérstaklega var það einn fyrirlestur sem hafði 

þessi áhrif, en hann hélt Marcus Bergman og faðir hans og fjallaði hann um framleiðslu 

þeirra feðga á lífrænum bómul í Perú. Busck áttaði sig á því að til væru aðrar leiðir í 

tískuheiminum og henni fannst mikilvægt að reyna að vinna að breytingu. Frá þeirri stundu 

einblíndi hún á sjálfbærni (e. sustainability).49 

 Mér fannst ég skilja Malin Busck vel, þegar hún talaði um dimmar hliðar 

tískubransans og að maður geti öðlast einskonar „ástars-haturs“ samband við tísku. Það er 

létt að líta á sjálfan sig sem hræsnara fyrir að taka þátt í tískuheiminum. Við ræddum 

aðeins þetta flókna ástarsamband og hún sagði að hún hafi oft spurt sig hvort að tíska og 

stíll séu í raun eitthvað mikilvægt – hvort að hún ætti heldur að eyða orkunni, tímanum og 

huganum í eitthvað annað, eins og að bjarga órangútönum eða eitthvað í þeim dúr. En 

niðurstaðan hjá Busck var samt sú að hún telur að hjá okkur mannfólkinu sé eins konar 

meðfædd hegðun að við tjáum okkur í gegnum okkar ytra útlit eða yfirborð, þetta getur 

verið falleg og mikilvæg tjáning. Og þessi tjáning fer meðal annars fram með vali á 

fatnaði. Bucsk segist vera búin að viðurkenna þetta fyrir sjálfri sér og reynir því heldur að 

gera eitthvað gagnlegt og gott úr því.50  

 Malin Busck segir enn fremur frá því að þegar kemur að efnum, þá sé áherslan á 

sjálfbærni erfiðust, og það á einnig við í Ghana. Hún segist vera langt frá því að vera 

fullkomlega ánægð hvað það varðar. Henni hefur til að mynda ekki ennþá tekist að finna 

alveg lífræn efni í Ghana, þannig að hún hefur þurft að fara einskonar milliveg hingað til. 

Malin Busck stefnir að því að gera sinn eigin vefnað og prent í Ghana í framtíðinni, þar 

sem hún mun fylgjast með öllum hlekkjum keðjurnar, í þessu ferli frá trefjum til flíkar. 

Busck segist vita það fyrir víst, að framleiðslan frá hendi klæðskerans sé 100% traust, 

réttlát og góð, sem vegur svolítið upp á móti efnisvalinu hennar, þegar hún finnur ekki efni 

sem eru fullkomlega lífræn. Malin Busck segir það erfitt að vera fullkomlega sjálfbær sem 

lítið fyrirtæki en að hennar tillfinning sé að heimurinn sé að vakna og að aukin meðvitund 

um textílframleiðslu sé að vaxa og hafa sín áhrif.51 

 

  

                                                
49 Malin Busck, viðtal á tölvupóstum, Una Valrún tók viðtalið, 16. október 2015.  
50 Malin Busck, viðtal á tölvupóstum.  
51 Malin Busck, viðtal á tölvupóstum. 
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2.3. Slow fashion eða „hæg tíska“ 
Í þessari umræðu kemur orðið Slow fashion upp aftur og aftur. Eins og hægt er að finna út 

úr á orðanna hljóðan, þá er Slow fashion andstæðan við Fast fashion. Það er líka hægt að 

gera beina tengingu milli slow food og fast food sem er kannski algengara.52 Í „hægri tísku“ 

eru þessi „seasons“ sem við sjáum svo mikið í heimi hátískunnar ekki til. „Seasons“ vísa til 

þess þegar hönnuðir gera vissar línur á hverju ár, stundum tvisvar á ári, en sumir fjórum 

sinnum á ári. Þá er verið að eltast við ákveðin stíl sem á að gilda fyrir ákveðin hluta af 

árinu, það er að segja árstíðirnar. Í „hægri tísku“ er ekki verið að eltast við þessi „trend“. 

Frekar er verið að hanna klassískar gæðaflíkur sem eiga að nýtast og endast eigandanaum 

árum saman. Þá er eðlilegt að þessar flíkur kosti aðeins meira, þegar líftími og þar af 

leiðandi gæði á flíkunum er borin saman.53 Ef þessi samanburður er gerður, þá enda 

útreikningarnir yfirleitt á að sýna að slíkar flíkur eru í raun ekki mikið dýrari en flík úr 

H&M sem endist kannski í nokkrar vikur. Flíkin á ekki að fara úr tísku fyrst að hún er ekki 

þessi „trend-vara“, og hún heldur formi, saumum og lögun, því í Ethical tískubransanum er 

flíkin hönnuð til að endast sem lengst 

 Slow fashion býður þá líka upp á að neytandinn þrói sinn eigin stíl. Hann er ekki að 

lepja upp stíl líðandi stundar – er ekki þræll þess að eltast við ný „trend“. Hugmyndin er að 

neytandinn noti heldur föt sem miðil fyrir sýn sína, persónu, listræna tjáningu eða 

tilfinningar. Persónulega finnst mér tíska vera svipmikill miðill sem er synd að nota ekki á 

þennan hátt. Tíska býður okkur upp á að skapa sjálf, prófa eitthvað nýtt, nýta 

hugmyndaflugið og að spá í möguleikum. 

 

 2.4. Recycle (endurvinnsla) og upcycle 

Að endurnýta efni sem eru þegar til staðar er mikilvægt. Óþarfi er að framleiða meira og 

meira af efni þegar mikið af efninu er þegar til. Þetta er líklegast augljósast í tilfelli áls og 

plasts en einnig þegar við skoðum efni sem notað er í fatnað eða önnur klæði. Það sem 

einhver er búinn að leggja harða vinnu í, er einng synd og óþarfi að henda. Eins og ég 

sagði frá í fyrsta kafla þá endar fatnaður yfirleitt á urðunarstað, liggur þar og mengar vatn 

og andrúmsloft. Það er til endalaust af fötum í heiminum. Maður getur leikið sér með þá 

                                                
52 Lucy Siegel, To Die For: Is Fashion Wearing Out the World, bls. 291. 
53 Bourland, Jessica, „What is Slow Fashion,“ Slow fashioned, 29. júli 2011, sótt 17. desember 2015, 
http://www.slowfashioned.com/archives/4909. 
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hugsun að hægt væri að hætta allri framleiðslu á fötum og efni og bara endurnýta það sem 

til er. En orðið endurnýting (e. recycling) hefur ekki svo gott orðspor í tískuheiminum. Það 

er kannski frekar eitthvað sem hentar pappír eða varahlutum í bíla. Innan tískuheimsins er 

það frekar eitthvað sem lækkar virði efnisins. Hönnuðir vilja helst ekki tengja sig við 

endurnýtingu þar sem hún hefur ekki hljómað svo eftirsóknanverð. Hinsvegar getum við 

talað um „upcycling“ í hönnunarheiminum –  þá er verið að bæta virði fatnaðarins í 

gegnum hönnunina en ekki að endurnota vöruna sjálfa beinlínis.54 Munurinn á þessu 

tvennu er sá, að það að endurnýta er að nota eitthvað sem einhver annar hefur ekki viljað 

nota,  til dæmis gamlan stuttermabol – annaðhvort með því að nota hann sem bol eða 

kannski sem tusku. En þegar maður nýtist við upcycle, þýðir það til dæmis að maður sker 

niður flíkina og notar sem efnivið í vefnað – vinnur hana upp á nýtt. Þú ert þá að nota efnið 

en algjörlega umbreyta því í einstaka hönnun. Upcycling þýðir líka það að maður nýtir efni 

sem maður myndi kannski annars henda, eins og bútarnir sem detta á gólfið í 

verksmiðjunni, afgangar af efnarúllum og misheppnaðar prufur. Allt er hægt að nýta. 

Merkið From somewhere gerir einmitt þetta. Sú sem stofnaði merkið er Orsola de 

Castro, en hún er einnig talin vera „the Queen of Upcycling“. Hún tekur afganga og úrgang 

og annað sem enginn vill og gerir fallega nýsköpun úr því. En þá má nefna, að reyndar er 

þessi úrgangur ekki frá hvaða verksmiðju sem er, heldur frá hátískuhúsum þar sem efnin 

eru af góðum gæðum. From somewhere fatafyrirtækið er eitt af fáum sjálbærum merkjum 

sem hafa náð upp í það að vera séð sem hátíska.55 Á Íslandi má nefna fatamerkið Aftur sem 

nýtir sér svipaðar aðferðir í sinni hönnun.  

 

Ljóst er að til eru aðrir möguleikar fyrir fatahönnuði en að taka þátt í Fast fashion, hvort 

sem það er að fara leiðir Ethical fashion eða Slow fashion og sleppa þannig við að fylgja 

öllum þessum yfirgnæfandi „trendum“ sem hellast yfir okkur nokkrum sinnum á ári. Þá er 

einnig mikilvægt að við förum að virða gæði fatnaðar betur, í stað þess að eltast við magn 

og mikla neyslu. Við getum þá einnig farið að byggja upp persónulegan og skemtilegan 

fataskáp, óháðan „trendum“ en heldur út frá okkar eigin persónulega stíl. Ég vona að fleira 

og fleira fólk fari að sjá virðið í efninu og flíkinni, og fari þá einnig að huga að því hvaðan 

hún kemur og hver sé hennar saga. Þar með munum við eiga erfiðara með að henda fatnaði 

og hugsa um föt sem einnota hluti. Þá förum við kannski að hugsa meiri um hvernig við 

getum endurnotað (e. upsycle)  það sem okkur þykir jafnvel vænt um. Ég trúi því, að ef 
                                                
54 Lucy Siegel, To Die For: Is Fashion Wearing Out the World, bls. 287. 
55 Lucy Siegel, To Die For: Is Fashion Wearing Out the World, bls. 287. 
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neytendur fá betri aðgang að upplýsingum um það ferli sem liggur að baki fatnaðar þá 

hugsi þeir sig tvisvar um áður en þeir kaupa hann. Ég trúi einnig að ef hönnuður hefur allt 

ferlið gegnsætt þá vinnur hann traust kúnans sem líður vel með flíkina því hann veit 

hvaðan hún kemur – hvað hann er með í höndunum og klæðir sig í. 
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Lokaorð 
Síðan ég byrjaði nám mitt í fatahönnun í Listaháskóla Íslands varð mér hægt og rólega ljóst 

hvernig bransi það væri, sem ég var að fara stíga inn í og taka þátt í. Raunveruleiki 

tískuheimsins er alls ekki jafn flottur og aðdáunarverður og hann kann að vera við fyrstu 

sýn. Margt gerist að tjaldarbaki, sem hinn almenni neytandi veit kannski örlítið um eða er 

ekki nógu meðvitaður um eða kýs að sjá ekki. Við er orðin svo vön að geta keypt það sem 

við viljum, margar flíkur á mánuði og það hefur orðið okkur „eðlilegt“. Ég man eftir 

árunum sem ég bjó í Malmö í Svíþjóð og þá kom ég oft við í H&M, Monki eða Weekday á 

leiðinni heim úr skólanum, eða þegar maður var á röltinu og oftast keypti maður eitthvað. 

Ekki af því að mig vantaði eitt né neitt, heldur af því ég gat það og það var gaman. Ég gat 

þá talið mér trú um að varan gerði mig hamingjusamari, og jafnframt að ég væri að byggja 

upp góðan og persónulegan fataskáp. Samt sem áður átti ég alltaf erfitt með að finna 

eitthvað til að fara í á morgnana. Þetta finnst mér lýsandi fyrir Fast fashion menningu 

okkar daga. Við erum að kaupa okkur stuttar sæluríkar stundir og falskt sjálftraust, og erum 

búin að loka augunum fyrir að það er heil saga bakvið hverja flík. En eins og hér hefur 

verið komið inn á, inniheldur sú saga notkun á eiturefnum, slæman aðbúnað fólks í 

verksmiðjum, ómannsæmandi vinnuskilyrði og hræðileg slys, misskiptingu auðs, 

vatnsfrekan iðnað og mjög mengandi.  

Í dag er því mikilvægt að krefjast aukins gegnsæis í tískuheiminum. Þegar maður 

kaupir föt þá á maður að skoða einnig söguna á bakvið flíkina, Hverskonar ferli átti sér þar 

stað. Við verðum að hætta loka augunum fyrir því að textíl-iðnaðurinn er annar mest 

mengandi iðnaður heimsins og að fólk og börn séu að vinna þrælavinna svo við á 

Vesturlöndum getum keypt okkur nýjan bol fyrir kvöldið. Hönnuðir verða þá einnig að 

vera meðvitaðir um þetta og bera ábyrgð á þeim framleiðsluferlum sem þeir stuðla að með 

vinnu sinni. Það er hægt með því að kynna sér fyrirbæri eins og Ethical fashion eða Slow 

fashion, up-cykling, sjálfbærni og staðbundna og lífræna framleiðslu. Þetta er skítugur 

iðnaður og mengandi og ég var tilbúin til að baka út úr honum og snúa mér að einhverju 

öðru, líkt og Malin Busck upplifði sjálf og sagði frá. En það er engu að síður aukin 

meðvitund um þessi mál í bransanum og það vekur hjá okkur von. Og um leið virðasst 

margir vilja breyta honum og opna um leið augu almennings. Almenningur þarf þá einnig 

að vilja taka þátt í því.  
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