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Útdráttur
Fataiðnaðurinn hefur stækkað ört á síðustu áratugum og mengun af hans völdum er sífellt
stærra vandamál. Hér verður leitast við að skoða hvort hægt sé og hvað hefur þegar verið
gert til að snúa þessari þróun við – getum við breytt þessu línulega hagkerfi í hringlaga?
Miðað við þær heimildir sem ég hef farið í gegnum er þetta ekki spurning um þörf heldur
nauðsyn. Heimildir koma aðallega úr tímaritum og blöðum en einnig er stuðst við
netheimildir ásamt viðtali og tölvupóstsamskiptum við verkefnisstjóra fatasöfnunar Rauða
krossins.
Meginrannsóknarspurningin er hvort hægt sé að aðlaga fataiðnaðinn eins og hann er í
dag að vistvænu hringlaga hagkerfi. Til að ná því markmiði þarf að huga að öllu ferlinu, frá
upphafi til enda. Iðnaðurinn, menningin og áherslur í fataiðnaðinum eru skoðuð, komið er
inn á hraðtísku, mengun náttúrunnar af völdum fatnaðar og eiturefna sem finnast í honum
vegna kemískrar meðhöndlunar og grænþvott; þar sem fyrirtæki tefla fram einhverju
jákvæðu og umhverfisvænu til þess að beina sjónum frá raunverulegum verkferlum sínum.
Skoðuð er saga endurvinnslu og hvernig hún fer fram hér á Íslandi og erlendis og einnig er
kannað hvernig endurvinna má notað efni í nýtt. Þá er skoðað hvað mætti gera til þess að
færa iðnaðinn nær hringlaga hugsun og skoðuð eru þrjú fyrirtæki sem vinna í átt að
umhverfisvænni framleiðslu og jafnvel hringlaga framleiðsluferli.
Helsta niðurstaða þessarar ritgerðar er að með samstilltu átaki á heimsvísu sem fæli í
sér reglugerðir um framleiðsluhætti og mengunarþætti væri sjálfsagt hægt að aðlaga
fataiðnaðinn að hringlaga hagkerfi en því miður erum við ekki komin svo langt í dag.
Fyrirtæki sem er annt um umhverfið hafa þó tekið af skarið og farið að framleiða föt sem
stuðla að hringlaga hagkerfi og vonar höfundur að þessir forsprakkar í vistvænum
fataiðnaði auki áhuga fleiri fyrirtækja sem myndu þá fara að dæmi þeirra í kjölfarið.
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Inngangur
Ég kynntist fyrst möguleikanum á að vinna með notaðan textíl við vinnslu á annars árs
sýningu okkar fatahönnunarnema á vorönn 2016. Námskeiðið var unnið í samstarfi við
Fatasöfnun Rauða kross Íslands og fengum við efni og fatnað sem ekki voru hæf til
endursölu til þess að nota við hönnun okkar. Verkefnið kölluðum við Misbrigði til þess að
fagna fjölbreytileikanum sem notaður textíll býður upp á, en misbrigði þýðir breyting.
Þetta kveikti áhuga minn á að kafa dýpra, rannsaka fataiðnaðinn og kanna möguleikana á
hvernig og hvort hægt væri að umbreyta honum í vistvænna kerfi.
Offramleiðsla á textíl er sístækkandi vandamál enda textílneysla í heiminum
gríðarlega mikil. Ótrúlegt magn af keyptum fatnaði endar í endurvinnslugámum eftir stutta
dvöl í fataskáp og litla sem enga notkun, mikið af þeim textíl fer svo beint í urðun. Þetta
neyslumynstur er línulegur ferill þar sem hráefni verður vara, neytandi notar vöruna og
hendir henni svo. Mig langar að kanna hvernig gera má neysluferilinn umhverfisvænni,
meira hringlaga, og hversu langt við erum komin í þá átt. Fæstir neytendur vita hvað
verður um flíkina eftir að búið er að setja hana í endurvinnslugáminn, en aðeins 10% af
þeim fatnaði sem fer í fatagáma Rauða krossins hér á landi eru hæf til endursölu. Hvað
verður um allt hitt? Hvernig er fatnaðurinn endurunninn eða er hann endurunninn yfir
höfuð? Er bolur bara bolur eða býður hann upp á fleiri möguleika?
Undirliggjandi viðfangsefni ritgerðarinnar og meginrannsóknarspurning er hvort
hægt sé að aðlaga fataiðnaðinn eins og hann er í dag að vistvænu hringlaga hagkerfi. Til að
ná því markmiði þarf að huga að öllu ferlinu, útskýrð eru tvö neytendahagkerfi; línulegt og
hringlaga. Iðnaðurinn, menningin og áherslur í fataiðnaðinum eru skoðuð, komið er inn á
hraðtísku, mengun náttúrunnar af völdum fatnaðar og eiturefna sem finnast í honum vegna
kemískrar meðhöndlunar og grænþvott, þar sem fyrirtæki tefla fram einhverju jákvæðu og
umhverfisvænu til þess að beina sjónum frá raunverulegum verkferlum sínum. Skoðuð er
saga endurvinnslu og hvernig hún fer fram bæði hér á Íslandi og erlendis og einnig er
kannað hvernig endurvinna má notað efni í nýtt. Þá er skoðað hvað mætti gera til þess að
færa iðnaðinn nær hringlaga hugsun og skoðuð eru þrjú fyrirtæki sem vinna í átt að
umhverfisvænni framleiðslu og jafnvel hringlaga framleiðsluferli.
Þessum spurningum verður reynt að svara af bestu getu út frá þeim heimildum sem
til eru. Allt efni ritgerðarinnar er á ábyrgð höfundar sem vill koma til skila sérstökum
þökkum til Rauða krossins, Guðbjargar Rutar Pálmadóttur sem aðstoðaði okkur við
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fatasöfnun fyrir tískusýninguna Misbrigði sem minnst var á hér að ofan og Arnar
Ragnarssonar sem veitti góðar upplýsingar.
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1. Neytendahagkerfi
Hagkerfið sem við búum við er svokallað línulegt hagkerfi: Við náum í hráefni, breytum
því í vöru, notum vöruna og hendum henni svo í ruslið. Svokallað „take-make-usedispose“-kerfi neytendahegðunar upp á ensku, en þessi hegðun hefur viðgengist allt frá
fyrri iðnvæðingunni í kringum 1800. Þetta kerfi er ekki í takt við náttúrulega ferla og
gengur í raun ekki upp að eilífu þar sem endanlegar auðlindir klárast ef ekki er hugað vel
að þeim og þær endurnýttar. Vistvænna neytendahagkerfi þyrfti að vera hringlaga.
Vistkerfi eru hringlaga; náttúran hendir ekki frá sér ónýtanlegu rusli heldur verður
úrgangur einnar lífveru næring fyrir aðra, kerfið fer í hring og ekkert fer til spillis. Þetta
gætum við mannfólkið yfirfært á okkar hegðun: Að nota hlutina okkar á meðan þeir virka
og laga þá svo ef þeir bila og að lokum koma þeim í réttar hendur ef ekki er hægt að laga;
endurvinnslu, þar væri hluturinn svo tekinn í sundur og notaður við gerð á nýjum.

Mynd 1

Línulegt hagkerfi
Það var ekki fyrr en seint á 19. öld sem hönnuðir komu til sögunnar, fram að því voru það
listamenn, arkitektar, verkfræðingar og handavinnufólk sem sáu um þess konar þjónustu
þar sem hönnun sem starfsgrein var ekki til.1 Skipulögð úrelding (e. planned obsolescence)
var lögð fram sem hugmynd til að styrkja verslun í kjölfar alþjóðlegs efnahagshruns árið
1932.2 Ætlunin var að stytta líftíma neysluvöru. Neytandinn myndi þá annaðhvort skynja
úreldinguna eða að varan væri ekki lengur nothæf og því úrelt. Hönnuðir og verkfræðingar
voru svo fengnir til að finna út hvernig hægt væri að búa til varning sem úreltist. Á þessum
1

Deborah Andrews, „The circular economy, design thinking and education for sustainability“. Local
Economy, Sage, London, 2015, doi:10.1177/0269094215578226, sótt 24. nóvember 2016 á vefslóð:
http://lec.sagepub.com/content/early/2015/03/19/0269094215578226.abstract, bls. 2.
2
Annie Leonard, The Story of Stuff: How Our Obsession with Stuff Is Trashing the Planet, Our Communities
and Our Health – and a Vision for Change, New York: Simon & Schuster, Inc., 2010. Kindle Edition.
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tíma minnkaði til dæmis fyrirtækið Phoebus Cartel, sem samanstendur af Osram, Philips
og General Electric, líftíma ljósapera sinna úr 2.500 klukkustundum niður í aðeins 1.000
klukkustundir.3 Þessir viðskiptahættir þekkjast enn víða þar sem endingartíma vöru er
markvisst stjórnað til að hægt sé að græða meira á neytandanum. Til dæmis er mjög
algengt að lím sé notað til að skeyta saman íhluti í raftækjum þar sem límið gerir það
erfiðara að taka hlutinn aftur í sundur til að laga hann. Gripir eru því viljandi gerðir þannig
úr garði að erfitt sé að taka þá í sundur.
Skipulögð úrelding hvatti til og ýtti undir línulegt hagkerfi og þá sérstaklega í þróaðri
löndum. Auðugra fólkið í samfélaginu losaði sig við hluti en fátækara fólkið lagaði þá og
endurvann. Um 1960 urðu skil á heimsmörkuðum þegar það þótti minna efnahagslega
aðlaðandi að endurvinna járn, pappír, gler og textíl en að kaupa nýtt.4 Línulega hagkerfið
var „öllum“ í hag; næg verkefni fyrir hönnuði, framleiðendur og endursöluaðila og nóg
vinna fyrir orku- og hrávöruframleiðendur í námu- og olíuiðnaðinum. Það er svo að koma
sífellt betur í ljós að línulegt hagkerfi er alls ekki umhverfinu í hag því mikið magn endar
sem úrgangur og er urðað eða brennt eftir að neytandinn er kominn með nóg og heimtar
eitthvað nýtt.
Líkt og á við um neyslu má líta á úrgang og sóun sem afleiðingu velmegunar. Ekki er
hægt að reikna nákvæmlega hversu mikið hefur farið í úrgang síðan í upphafi línulega
hagkerfisins en því er spáð að magnið aukist í samhengi við fólksfjölgun. Gert er ráð fyrir
að árið 2050 muni 70% heimsbyggðarinnar búa í þéttbýli, en íbúar í þéttbýli búa til tvöfalt
meira rusl en fólk í dreifbýli. Nú þegar framleiðir heimsbyggðin um 1,3 billjónir tonna af
úrgangi (e.municipal solid waste) á ári.5 Fólksfjölgun ýtir undir eftirspurn og vaxandi
eftirspurn getur ógnað framboði á náttúrulegum auðlindum, líkt og steinefnum, sem ekki
eru endurnýjanleg auðlind. Getur þetta ýtt undir pólitískar ádeilur, mútur og spillingu, auk
upptöku lands og takmörkunar aðgangs að landsvæðum. Séu steinefnin sem unnið er með
ekki meðhöndluð í samræmi við umhverfið getur slík framleiðsla einnig haft áhrif á heilsu
og líðan starfsfólks og íbúa í nágrenninu. Línulegt hagkerfi er augljóslega mjög ósjálfbært
og umhverfinu er hætta búin breyti neytendur ekki hugsunarhætti sínum og hegðun. Annan
hugsunarhátt má finna til dæmis í hringlaga hagkerfi.

3

Deborah Andrews, „The circular economy, design thinking and education for sustainability“ bls. 3.
Sama heimild, bls. 3.
5
Sama heimild, bls. 3.
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Mynd 2

Hringlaga hagkerfi
Hringlaga hagkerfi endurspeglar náttúrulega lífsferla þar sem dautt lífrænt efni brotnar
niður og verður næring fyrir næstu kynslóð af lífverum. Einfaldasta dæmið er þegar laufin
falla af trjánum á haustin. Þau rotna og verða næring fyrir bæði tréð og nýjar plöntur en
jafnframt fyrir dýrin, sveppina og örverurnar sem sjá um að brjóta niður úrganginn. Dauð
dýr, stór og smá, verða matur fyrir hræætur, og allt þetta dauða þjónar tilgangi í þessu
hringlaga kerfi náttúrunnar, sem flæðir hring eftir hring en stoppar ekki frá einum punkti til
annars og skapar ónýtanlegan úrgang sem ómögulegt er að losna við.
Ein nálgun á hringlaga hagkerfi gæti verið að notast aðeins við lífrænan efnivið;
lífrænan mat, náttúrulegar trefjar og þræði og muni og húsgögn úr viði, allt þetta mætti svo
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nota til moltugerðar síðar meir. Önnur nálgun væri að nota ólífræna hluti eins og plast og
raftækjaíhluti en endurvinna þá svo áfram í nýja hluti og tæki þegar þeirra tími er liðinn.6
Í hringlaga hagkerfi eru hráefnin í stöðugri hringrás og áfram er notuð orka og aðrar
auðlindir til þess að taka í sundur og endurvinna, en með því að leggja að mestu af línulegt
ferli minnkar það sem fer til spillis um 75%. Í þessari prósentutölu er litið til vatns,
útblásturs mengunarefna og annarra skaðlegra umhverfisáhrifa.7
Nú er kominn tími til að hönnuðir fari sjálfir að fylgja eftir og ýta undir hringlaga
hagkerfi, líkt og þeir voru áður notaðir til þess að ýta undir skipulagða úreldingu sem
þjónaði línulega hagkerfinu hér áður fyrr. Það er mikilvægt að hugsa út í og endurhanna
hlutina sem við notum og hvernig umbúðum þeir koma í. Það er nauðsynlegt að minnka
notkun á plasti og nota frekar, helst einungis, endurvinnanlegar umbúðir. Til dæmis hefur
Frakkland tekið það skref að banna plasthnífapör, -glös og -diska, því nú eiga allar einnota
matarumbúðir að geta brotnað niður í náttúrunni og á safnhaugum eftir notkun. Það er
auðvitað aðlögunartími að þessari stefnu en árið 2020 á allt að vera endurvinnanlegt.8
Frakkland er framarlega í umhverfismálum hvað þetta varðar því þar var einnig bönnuð
notkun einnota plastpoka og tóku þau lög gildi 1. júlí 2016.9 Þetta sýnir að þessar
breytingar eru alveg mögulegar og mættu fleiri lönd taka þetta til fyrirmyndar, til dæmis
Ísland. Ekki eru til magntölur um notkun einnota plastumbúða á Íslandi en
Umhverfisstofnun áætlar að plastúrgangur, bæði einnota plast og aðrar plastumbúðir, losi
5.000 tonn á ári á landsvísu.10 Einnig er að meðaltali „[…] talið að hver plastpoki sé
notaður í um 25 mínútur og endi síðan í ruslinu eða úti í náttúrunni“.11 Sem gefur augaleið
að felur í sér mikla mengun.
Í Svíþjóð er búið að leggja fram frumvarp um skattaafslátt12 ef gert er við hluti; allt frá
reiðhjólum til þvottavéla, til að stuðla að því að fólk noti það sem það á í stað þess að
kaupa alltaf nýtt. Þetta þykir mér einkar góð þróun og koma frá viðeigandi stað þar sem
6

Deborah Andrews, „The circular economy, design thinking and education for sustainability,“ bls. 5.
Sama heimild, bls. 6.
8
Shebab Khan, „France bans plastic cups, plates and cutlery“. Independent, 17. september 2016, sótt 23.
nóvember 2016 á vefslóð: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-bans-plastic-cups-platescutlery-energy-transition-for-green-growth-a7313076.html.
9
„What you need to know about France‘s ban on plastic bags.“ The Local, 1. júlí 2016, sótt 27. nóvember
2016 á vefslóð: http://www.thelocal.fr/20160701/what-does-frances-ban-on-plastic-bags-actually-mean.
10
„Einnota plastumbúðir.“ Umhverfisstofnun, sótt 27. nóvember 2016 á vefslóð:
https://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/heimilid/einnota-plastumbudir/.
11
Sama heimild.
12
Richard Orange, „Waste not want not: Sweden to give tax breaks for repairs“. The Guardian, Malmö, 19.
september 2016, sótt 23. nóvember 2016 á vefslóð: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/19/wastenot-want-not-sweden-tax-breaks-repairs.
7
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sænsk fyrirtæki, eins og H&M, Lindex og Ikea, hafa ýtt undir kauphyggju með framleiðslu
á ódýrum og í mörgum tilfellum nánast einnota vörum.

2. Breyttar áherslur í fataiðnaði
Fram til ársins 1960 var nær allur fatnaður sem seldur var í Bandaríkjunum framleiddur og
saumaður þar. Upp úr 1970 fóru stefnan og markaðurinn að breytast og textílverksmiðjur
byrjuðu að spretta upp í Kína og öðrum þróunarlöndum í Asíu. Þessar nýju verksmiðjur
buðu upp á ódýrt vinnuafl og ódýra hrávöru ásamt nægri afkastagetu til að afgreiða
pantanir í miklu magni mjög hratt, sem var mikil breyting frá því sem áður var. Fyrir seinni
heimsstyrjöld voru Bandaríkin í fararbroddi í vélvæðingu við framleiðslu hráefna úr
notuðum efnum. Þangað var textílúrgangur fluttur inn í miklu magni en núna fer hann í
hina áttina í meira magni en nokkru sinni fyrr.13

Hraðtíska
Hraðtíska eða „fast fashion“ eins og það kallast á ensku er mikið vandamál í heiminum í
dag. Neysluhyggjan býður alltaf upp á nýja hluti sem fólk „verður“ að eignast. Fólk kaupir
oft í blindni og spáir lítið í hvaðan varan kemur og nennir jafnvel ekki einu sinni að máta
fötin. Friðar svo samviskuna með því að fara með flíkina í endurvinnslugáma eins og hjá
Rauða krossinum og huggar sig við þá tilhugsun að einhver þurfandi noti hana.
Fötin eru almennt saumuð við bágar aðstæður af fólki á lágmarkslaunum þar sem
illa er komið fram við verkafólk og það verður jafnvel fyrir ofbeldi.14 Samkeppnin er mikil
og stóru keðjurnar keppast við að vera með sem lægst verð. Til að viðhalda þessu lága
verði þurfa verslanir að fá vöruna sem ódýrasta út úr verksmiðjunni og er ágóði þessara
verksmiðja af viðskiptunum oft lítill sem enginn. Tískurisar á borð við H&M gætu til
dæmis komið í verksmiðju í Bangladess og viljað fá bol sem þeir eru vanir að borga fjóra
dollara fyrir á þrjá dollara því að Lindex selur sinn bol ódýrar! Verksmiðjan má ekki við að
missa viðskiptin svo hún neyðist til að samþykkja lækkun á verði.15 Stóru fyrirtækin greiða
yfirleitt ekki skatta af varningnum í landinu þar sem hann er framleiddur vegna
13

Stephanie Vatz, „Why America Stopped Making Its Own Clothes“. The Lowdown: Connecting newsroom
to the classroom, 24. maí 2014, sótt 7. maí 2016 á vefslóð:
http://ww2.kqed.org/lowdown/2013/05/24/madeinamerica/.
14
The True Cost, heimildarmynd, Andrew Morgan, USA: Michael Ross, 2015. Sjá einnig:
http://truecostmovie.com.
15
Sama heimild.
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fríverslunarsamninga, svo að hagnaður verksmiðjulandanna er lítill sem enginn og hjálpar
ekki upp á lélegan efnahag í landinu.16 Fötin eru oftar en ekki úr gerviefnum og
gerviefnablöndum. Mikið af kemískum efnum er notað við framleiðsluna og jafnframt við
litun og hreinsun. Álag á umhverfið er því mikið og kostnaðurinn af því til framtíðar leggst
alfarið á íbúa þess svæðis sem verður fyrir áhrifunum en ekki á þann sem hagnaðist á
framleiðslunni. Mest af því sem fer í endurvinnslugáma Rauða krossins á Íslandi kemur
einmitt frá hraðtískurisum eins og H&M, Lindex og Zöru.17

Mengandi plastagnir í fötum og á matardiskum
„Microbeads“ eða örperlur eru örsmáar plastagnir, yfirleitt minni en tveir millimetrar.
Þessar plastagnir eru notaðar í andlitssápur, líkamsskrúbba og jafnvel tannkrem.18 Þegar
varan er notuð skolast perlurnar niður og eru í flestum tilvikum of smáar til að
vatnshreinsistöðvar geti stoppað þær á leiðinni. Þær enda loks í sjónum og eru innbyrtar af
fiskunum og geta því lent á diskinum hjá fólki sem borðar fiskinn. Örperlurnar finnast ekki
aðeins í snyrtivörum heldur losnar einnig um þær við þvott á ákveðnum gerviefnum, til
dæmis flíspeysum, en þær eru gerðar úr örfínum þráðum unnum úr jarðolíu eins og
pólýester og næloni sem eru svo ofnir saman í efni.19 Við þvott á stökum flísjakka geta
losnað allt að 1.900 örperlur og blandast saman við vatnið.20 Þessi efni eru afar skaðleg
náttúrunni og mín skoðun er sú að efni sem losa slíkan úrgang ætti ekki að nota í föt.
Þessar plastagnir ætti einungis að bræða í hluti sem hægt er að nota og endurvinna svo í
stað fatnaðar. Áhrif þessara plastagna á lífríki sjávar hafa ekki verið rannsökuð til hlítar og
mikil óvissa er um nákvæmlega hvaða afleiðingar þessi ákveðna mengun mun hafa um
ókomna framtíð.

16

The True Cost.
Viðtal 1. Örn Ragnarsson, verkefnisstjóri við fatasöfnun Rauða krossins á Íslandi. Viðtal tekið af höfundi
ásamt Maríu Nielsen hinn 14. október 2016. Ásamt tölvupóstssamskiptum sem áttu sér stað 7.-9. nóvember
2016.
18
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19
„Dirty Laundry: Scientists Warn of Microfiber Pollution in Great Lakes.“ NBC News, 9. janúar 2015, sótt
7. nóvember 2016 á vefslóð: http://www.nbcnews.com/science/environment/dirty-laundry-scientists-warnmicrofiber-pollution-great-lakes-n283361.
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Eitruð föt
Ný föt eru oftar en ekki menguð af hættulegum kemískum efnum sem notuð hafa verið við
gerð fatnaðarins. Flest efni sem eru í notkun, hvort sem er í sængurfötum, kjólum eða
handklæðum, eru unnin með eiturefnum á meðan og/eða eftir að vinnslu lýkur. Þessi efni
hafa ekki einungis slæm áhrif á umhverfi; grunnvatn, dýralíf, jarðveg og andrúmsloft,
heldur komast þau líka inn gegnum húðina og rata beint ofan í lungu við öndun.21 Þetta eru
til dæmis litir unnir úr kemískum efnum og formaldehýðkvoðu (e. formaldehyde resin)
sem ekki eru þvegnir af áður en fatnaðurinn fer í sölu. Þessi efni geta leitt til bæði
ofnæmisviðbragða og veikinda ef fötin eru ekki þvegin fyrir notkun en mælt er með að þvo
ný föt að minnsta kosti tvisvar áður en byrjað er að nota þau.22 Núna er mikil
vitundarvakning varðandi innihaldsefni í matvælum, hvort matur sé lífrænn eða
erfðabreyttur. Þá er vert að muna að húðin er stærsta líffæri líkamans og því mikilvægt að
huga jafnframt að því hvað við höfum næst okkur; ekki bara á andlitinu heldur öllum
líkamanum. Slæmar aðstæður/vinnsluaðferðir í verksmiðjum koma beint niður á
neytandanum. Eiturefni sem húðin tekur inn í blóðið í gegnum sogæðakerfið fara svo í
lifrina sem sér um efnaúrvinnslu líkamans.23 Þessi eiturefni geta leitt til alvarlegra
viðbragða húðarinnar eins og bólgu, þurrkbletta, kláða og útbrota. Óþægindanna verður þá
helst vart þar sem fatnaðurinn nuddast við líkamann eða fólk svitnar, eins og í mitti, á
hálsi, lærum og í handarkrikum. Magn formaldehýðs í fötum sem koma beint frá
verksmiðju er talið öruggt fyrir neytendur í Bandaríkjunum en aftur á móti í löndum eins
og Nýja-Sjálandi mælir neytendastofnun með því að fólk þvoi ný föt í forvarnarskyni.24
Árið 2010 var gerð rannsókn á eiturefnainnihaldi textíls í Bandaríkjunum og fannst þá efni
sem innihélt umframmagn af formaldehýði sem leyfilegt er að hafa í fötum sem eru til
sölu.25 Því má ætla að ekki sé öruggt að nota föt sem hanga í búðum, hvort sem er
hérlendis eða erlendis, beint eftir kaup. Föt sem innihalda formaldehýð eru talin auka líkur
á lungnakrabbameini og húð- og lungnaertingu um 30%, þau föt sem ber að varast eru oft
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Gloria Gilbére, „Consumers Beware: Toxins Lurking in Your Clothing!“ Total Health Magazine, sótt 27.
nóvember 2016 á vefslóð: http://www.totalhealthmagazine.com/Allergies-Asthma/Consumers-BewareToxins-Lurking-in-Your-Clothing.html.
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merkt „*anti cling, anti static, anti shrink, *waterproof, *perspiration-proof, *moth-proof
and mildew resistant, *chlorine resistant“.26 Formaldehýð er notað við litun og fixeringu á
litum til þess að koma í veg fyrir að þeir hlaupi, það er mikið notað við litun á
sængurfötum og því vert að velja sængurföt í ljósum eða hvítum lit, semsagt ólituð, til að
forðast formaldehýð og önnur kemísk efni.

Grænþvottur
Mörg fyrirtæki vinna markvisst að því að minnka sóun og sýna með því öðrum fyrirtækjum
að það er bæði mögulegt og hagkvæmt. Fyrirtæki hafa uppgötvað að úrgangurinn er gerður
úr hlutum sem þau hafa keypt dýrum dómum og hægt er að hagnast meira á því að kaupa
minna og borga minna fyrir förgun.27 Önnur fyrirtæki vinna markvisst að því að minnka
sóun vegna þess að þeim er einfaldlega annt um plánetuna okkar og enn önnur gera það
vegna þess að það er góð auglýsing út á við.
Í raun skiptir ekki máli hverjar forsendur fyrirtækja eru fyrir því að minnka áhrifin
á umhverfið svo lengi sem það er gert.
Jafnframt má nefna að sum fyrirtæki láta sem þau séu að minnka úrganginn eða hafa
jákvæð umhverfisáhrif, aðeins til þess að láta fyrirtækið líta betur út. Þessi
blekkingaraðferð er kölluð grænþvottur, eða eins og við heyrum það oftast á ensku,
„greenwashing“. Fyrirtæki sem stunda þessa iðju eru mikið vandamál í dag þar sem þau
grafa undan trúverðugleika þeirra sem eru í raun að gera vel með sinni umhverfisstefnu.
Það dreifir einnig athyglinni frá því sem er í rauninni í gangi og tefur aðgerðir ríkisstjórnar
við að krefjast betri og árangursríkari staðla til þess að fá fyrirtæki til að bera ábyrgð á
þeim gríðarlegu umhverfisáhrifum sem þau valda.
Tískurisinn H&M hefur verið nokkuð þekktur fyrir slíkan grænþvott. Í verslunum
þeirra eru til dæmis þar til gerðir kassar þar sem viðskiptavinir geta skilið eftir notuð föt og
fengið í staðinn afsláttarkóða til að halda áfram að versla meira.28 Í apríl 2016 bauð keðjan
til alheimsendurvinnsluviku og gerði ráð fyrir að taka á móti 1.000 tonnum af notuðum
fatnaði sem hún hugðist endurvinna. Verslunarkeðjan er hins vegar ekki vön að nota mikið
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af endurunnum trefjum í flíkurnar sínar svo áætlað var að það tæki H&M 12 ár að
endurnýta 1.000 tonn af fataúrgangi.29 Jafnframt má hafa í huga að þótt þessi 1.000 tonn af
fötum yrðu endurunnin jafngilti það einungis jafnmiklu magni af fatnaði og fyrirtækið
sendir frá sér á 48 tímum.30

3. Endurvinnsla
Kostnaður við urðun og förgun getur verið það mikill að það getur skilað meiri hagnaði að
endurvinna textíl en farga honum. Flokkunarstöðvar rukka eftir þyngd fyrir allt sem fer í
urðun svo reynt er eftir fremsta megni að komast hjá því og koma öllu efni í einhvers konar
endurvinnslu.31
Afgangs- og úrgangstextíl er yfirleitt skipt í tvo flokka; fyrir notkun eða „preconsumer“ og eftir notkun eða „post-consumer“. Undir þann fyrrnefnda falla aukaafurðir
úr textíl-, trefja- og bómullariðnaði og er það efni endurunnið í nýtt hráefni sem fer í bíla,
húsgögn, dýnur, gróft garn og ýmislegt fleira.32 Í seinni flokknum eru svo hvers kyns hlutir
af heimilinu sem eigandinn hefur ekki lengur not fyrir og ákveður að losa sig við,
annaðhvort vegna þess að fatnaðurinn er úr sér genginn, ónýtur, eigandinn vaxinn upp úr
honum eða hann er bara úreltur, ekki lengur í tísku. Þessar textílafurðir eru stundum gefnar
vinum eða ættingjum eða til hjálparstarfs en margt fer beint í ruslið og endar þá í urðun.
Fatnaður og textíll sem fólk fer með í endurvinnslugámana fer svo í flokkun. Á
starfsstöð Rauða krossins hér á landi er flokkað á staðnum, vinnumenn með hraðar hendur
og gott auga taka frá fatnað sem er heillegur og hæfur til endurnota eða endursölu. Þaðan
fer eitthvað í búðirnar og hluti er tekinn frá og raðað í fatapakka sem fjölskyldur í neyð eða
einstaklingar hljóta. Afgangurinn er svo seldur úr landi í 50 kílóa pokum. Það er sent í
flokkunarstöð í Þýskalandi þar sem fatnaðurinn og efnin eru flokkuð enn frekar. Það eru
nokkur stig flokkunar í stóru endurvinnslustöðvunum. Fyrst er flokkað hvað fyrir sig,
jakkar, buxur, skyrtur, bolir og svo framvegis. Þá tekur við nákvæmari flokkun þar sem
skyrturnar til dæmis eru flokkaðar eftir hvort þær henta fyrir karl eða konu, eftir efni,
ástandi og jafnvel stærð. Ef inn á milli leynast þekkt merki eins og til dæmis Levi‘s,
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Tommy Hilfiger eða Harley Davidson og skátabúningar eða keiluskyrtur frá 1950 fer það í
sérflokk. Slíkar flíkur eru kallaðar „demantar“ vegna þess að borgað er hærra verð fyrir
þær á ákveðnum endursölustöðum.33
Samhliða því að flíkurnar eru sorteraðar eru þeim gefnar „einkunnir“ eða „gráður“
sem tilheyra hverjum markaði fyrir sig. Fær flokkunarstarfsmaður getur til dæmis raðað í
um 400 mismunandi flokka í einu.34 Fólkið sem vinnur þessa flokkunarvinnu getur verið
mjög sérhæft, sérstaklega eftir að hafa starfað í mörg ár í bransanum. Til dæmis má nefna
fólk sem getur greint kasmírull frá annarri aðeins með því að koma við efnið. Einnig eru
textílendurvinnslustöðvar farnar að ráða til sín sérmenntað fólk, til dæmis réð ein til sín
myndlistarmann með meistaragráðu til þess að segja fyrir um komandi tískubylgjur á
vintage-mörkuðunum og þannig gera því hærra undir höfði sem spáð er að komist aftur í
tísku. Einnig er farið að ráða textílverkfræðinga til þess að finna upp nýja hluti úr notaða
textílnum.35
Þó að ég einblíni hér á endurvinnslu og möguleika hennar er vert að nefna að
endurvinnsla á textíl er ekki alls staðar jafnmikils metin. Á mörkuðum þar sem kostnaður
við urðun er lítill eða enginn virðist hún ekki skipta jafnmiklu máli. Verksmiðjur í
fataiðnaðinum endurvinna yfirleitt flestan „pre-consumer“-textíl. Þó eru einnig dæmi um
verksmiðjur sem selja ónotaðan textíl sem tróð og uppfyllingarefni sem nemur um 50.000
tonnum en sendir svo sama magn í urðun vegna takmarkaðs áhuga markaðarins á þessu
„pre-consumer“-efni.36

Sögulegur bakgrunnur textílendurvinnslu
Endurvinnsla á textíl er ekki eins ný af nálinni og margir myndu halda. Notaður fatnaður
var til að mynda rifinn niður og blandaður hreinum trefjum til þess að gera úr garn í Kína
fyrir 2.000 árum. Í Napóleonsstríðinu var einnig mikill skortur á ull í hermannaklæðnað og
ýtti það undir mikla eftirspurn eftir endurnýtingu á notuðu efni. Textílendurvinnsla er talin
ein misskildasta en jafnframt elsta grein endurvinnsluiðnaðarins í Bandaríkjunum.37
Misskilningurinn felst helst í því að almenningur gerir sér ekki grein fyrir að efnið sé
33
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endurunnið því flestir halda að flíkin fari aftur í notkun í sínu upphaflega formi: Ég set bol
í endurvinnsluna = einhver getur notað bolinn. Svo einfalt er það sjaldnast. Einungis 48%
fatnaðar og textíls sem fer í endurvinnslu eru notuð í sínum upprunalega tilgangi; seld
áfram sem „second-hand“-fatnaður.38 Í mörgum tilfellum er hann þó ekki seldur áfram í
„second-hand“-búðum eins og við þekkjum þær, eins og Spúútnik á Laugavegi, heldur fer
stór hluti til fátækari landa og er þar seldur áfram á götumörkuðum.
Úrgangur mun aukast svo lengi sem neytendur halda áfram að versla. Fötin sem eru
á markaði í dag eru ólík því sem áður var, bæði hvað varðar hönnun og efnisnotkun, en
jafnframt er innihald trefjanna ekki það sama. Í kjölfar þess að gervitrefjar komu á markað
um 193039 varð endurvinnsla á textíl mun flóknari en áður. Gerviefnaþræðir eru sterkari og
þar af leiðandi erfiðara að slíta þá eða aðskilja, og einnig er mikið um blöndun gervi- og
náttúrutrefja sem gerir alla hreinsun og aðskilnað erfiðari. Endurvinnsluiðnaðurinn verður
samt sem áður að glíma við og finna út úr öllum þeim breytingum sem tískuiðnaðurinn
kemur til með að bjóða upp á.40 Þá má velta upp spurningunni hvort það sé
endurvinnslugeirans að bregðast við sífellt nýjum trefjasamsetningum eða hvort það sé
komið að okkur hinum að hugsa málið. Er kannski kominn tími til að hönnuðir, tískuhús
og ekki síst neytendur fari að velja hreinni efni? Að hugsa aftur í grunninn, finna
einfaldleikann sem býður upp á svo marga kosti, hvort sem það varðar umhverfið við
framleiðslu efnisins, þegar neytandinn klæðist því eða við endurvinnsluna? Aftur langar
mig að vísa til breyttra áherslna í matargerð þar sem nú til dags er lögð áhersla á
einfaldleikann, færri hráefni sem fara styttri leiðir. Það sama ætti að eiga við um líkamann,
við viljum umlykja hann hreinum og náttúrulegum efnum frekar en eiga á hættu að fá
eiturefni inn um öndunarfærin og húðina, sem er einmitt stærsta líffærið.

Endurvinnsla á Íslandi
Hér á landi sem annars staðar fer mikið af fatnaði til endurvinnslu. Rauði krossinn er með
gáma um allt land þar sem hægt er að koma með notuð föt og annan textíl. Endurvinnslan
er þríþætt; heillegasti fatnaðurinn fer í sölu í verslunum Rauða krossins, textíll sem er
óhæfur til endursölu hér á landi er eins og áður sagði seldur til
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textílendurvinnslustöðvarinnar TexTrade41 í Þýskalandi þar sem flíkurnar eru flokkaðar
aftur og enn ítarlegar og svo komið í verð og í þriðja lagi er fötum ráðstafað í svokallaða
fatapakka sem fara beint til fólks í neyð hér á landi. Stundum gefa fyrirtæki nýjan og
ónotaðan fatnað til Rauða krossins og þá er ekki hægt að selja hann en hann er þá gefinn
fólki í neyð.42 Ekki er sett það skilyrði að fötin sem fara í endurvinnslugámana séu heil því
hægt er að nýta allan textíl, jafnvel götótta sokka, en mikilvægt er að heil föt séu hrein til
að þau séu hæf til endursölu þar sem Rauði krossinn hefur ekki tök á að þvo flíkurnar. Í
ársskýrslu Rauða krossins frá 2015 kemur fram:
Til innanlandsnota fóru 55 tonn. Með innanlandsnotkun er átt við
úthlutun og sölu í Rauðakrossbúðum. Alls voru flutt út til sölu í
Þýskalandi og Hollandi 2.220 tonn í 152 gámum, er það 16% aukning
frá síðasta ári, sem skilaði 113,7 milljónum í brúttótekjur. Til
hjálparstarfa erlendis voru send um 38 tonn af sérvöldum fatnaði, þar á
meðal voru 12.014 svokallaðir smábarnapakkar og 6.467 pakkar fyrir
eldri börn. Gámarnir voru sendir til Hvíta Rússlands og Síerra Leóne.43

Þessi 2.255 tonn í heildina gera þá um sjö kíló á hvern landsmann sem fara í endurvinnslu
en erfitt hefur reynst að fá heildartölu yfir það sem fer beint í ruslið en ekki endurvinnslu.
Umhverfisstofnun telur það þó vera um 9-11 kíló á mann.44 Það gera í heild 16-18 kíló af
textíl á mann, sem mætti telja heldur mikið. Fatagjafir og Rauði krossinn hafa alltaf verið
nátengd. Lengi vel var eingöngu tekið við góðum, heilum og hreinum fatnaði og það sem
nýttist ekki innanlands var flutt til Rauðakrossfélaga erlendis þar sem þörfin var meiri en
hér. Skipuleg söfnun í fjáröflunarskyni hófst árið 2000 með stofnun Fataflokkunar Rauða
krossins. Fatasöfnunin er ein helsta fjármögnunarleið samtakanna og magnið og tekjurnar
hafa aukist verulega á milli ára. Árið 2000 voru flutt út um 500 tonn af fatnaði en það sem
af er af árinu 2016 hafa verið flutt út 2.313 tonn og gert er ráð fyrir að ársútflutningurinn
verði í heild um 2.650 tonn.45
Á Blönduósi er ullarþvottastöð þar sem öll ull landsins fer í hreinsun fyrir frekari
notkun. Þangað fór ég í heimsókn ásamt skólasystkinum mínum í fatahönnun að fræðast
41

TexTrade, sótt 3. nóvember 2016 á vefslóð: http://www.textrade.biz/new/.
Viðtal 1. Örn Ragnarsson.
43
Ársskýrsla Rauða krossins 2015, Rauði krossinn, 2015, sótt 9. október 2016 á vefslóð:
https://www.raudikrossinn.is/media/arsskyrslur/ArsskyrslaRK2015.pdf.
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Tölvupóstur 1. Guðmundur B. Ingvarsson hjá Umhverfisstofnun. Tölvupóstssamskipti áttu sér stað 4.-7.
september 2016.
45
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um ferlið. Það er alls ekki hægt að nota alla ull til spuna á garni, til að mynda er ull sem er
tekin á vorin eftir að kindurnar hafa verið inni yfir veturinn óhæf til notkunar fyrir
almenning. Sú ull er orðin súr og skítug vegna þess að kindurnar liggja svo mikið í eigin
skít og þvagi að ekki er hægt að þvo hana til nýtingar í garn. Hins vegar er hún notuð til
einangrunar, svo hún fer að minnsta kosti ekki til spillis eða í urðun.

Mynd 3
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Nýtt hráefni úr gömlu
Ein helsta endurnýtingin á bómullarflíkum eins og stuttermabolum er að rífa þær niður í
tuskur, afþurrkunar- og bónklúta. Bómullartrefjarnar í stuttermabolum eru góðar í þetta
hlutverk þar sem þær eru mjög rakadrægar og slík rakadrægni fæst ekki í glænýjum textíl
sem aldrei hefur verið þveginn. Vörurnar er svo til dæmis hægt að kaupa í stórum
verslunum eins og Wal-Mart46 þar sem þær eru seldar í bíladeildinni. Mikið af þessum
textíl fer beint til stórra iðnfyrirtækja sem þurfa tuskur til að fægja og þurrka. Bolirnir eru
einnig notaðir við „shoddy“-gerð, en nánari útskýring á þeirri aðferð kemur fram síðar.
Þetta eru þá þessir dæmigerðu stuttermabolir með mynd að framan og myndin kannski
eitthvað farin að laskast. Bolir í góðu ásigkomulagi með myndum af klassískum
rokkhljómsveitum fara þó frekar í endursölu.
Gervitrefjar eru einnig nefndar tæknitrefjar (e. technofibre) vegna þess að þær
verða ekki til af náttúrunnar hendi heldur eru manngerðar. Tæknitrefjunum er skipt í
„artificial“ trefjar, sem geta verið úr lífrænum fjölliðum (e. polymer) líkt og sellulósa, og
„synthetic“ trefjar, sem eru gerðar úr gervifjölliðum. Til að endurvinna gervitrefjar eins og
„nylon polyamide“ þarf fyrst að aðskilja efnið frá öðrum úrgangi. Þegar búið er að því er
nælontrefjunum sem verða eftir pakkað saman með loftpressu (e. hydraulic press) og þá
eru trefjarnar aftur orðnar að hráefni (e. raw material) sem hægt er svo að blanda áfram í
frekari trefjablöndur til að vinna þræði.47
Til eru tvær meginaðferðir við að endurvinna pólýester; vélræn (e. mechanical)
endurvinnsla, þar sem efnið er brætt niður í plast aftur sem er svo þjappað saman til þess að
gera garn sem vefa má efni úr.48 Þessa aðferð er þó aðeins hægt að nota nokkrum sinnum
áður en sameindauppbyggingin brotnar niður og senda verður notaðan textílinn í urðun.
Seinni aðferðin er svokölluð kemísk endurvinnsla, þar sem pólýmerþræðirnir eru brotnir
niður í sameindir og sameindirnar svo endurformaðar í garn sem er jafngott að styrkleika
og útliti og óendurunnið garn úr pólýester. Þessi aðferð er þó mjög kostnaðarsöm og því
nánast ekkert notuð.49
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Jana M. Hawley, „Digging for Diamonds: A Conceptual Framework for Understanding Reclaimed Textile
Products“, bls. 272.
47
„Recycling Synthetic Textile Fibers.“ Pitoni Snc, sótt 7. nóvember 2016 á vefslóð: http://www.texileplastic-materials-recycling.com/recycling-synthetic-textile-fibers.php.
48
„Why is recycled polyester considered a sustainable textile?“ O Ecotextiles, 14. júlí 2009, sótt 7. nóvember
2016 á vefslóð: https://oecotextiles.wordpress.com/2009/07/14/why-is-recycled-polyester-considered-asustainable-textile/.
49
Sama heimild.
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Vandamálið með þetta hráefni er þó að það er ekki nógu einsleitt og eftirspurnin og
notkunarmöguleikarnir því takmarkaðri en með nýtt óendurunnið hráefni. Vandamálið við
allt endurunnið hráefni er einmitt hreinleiki. Hraðtískufatnaður er unninn úr ótal
mismunandi gerviefnablöndum. Þar sem hann er ráðandi á markaði í dag – og það sem
lendir hvað helst í endurvinnslu – krefst það mikils vinnuframlags og átaks við
fataflokkunina auk þess sem endurunna hráefnið sem er fáanlegt er sjaldan sama blandan.
Við kaup á hráefnum vilja framleiðendur fá ákveðna blöndu með ákveðnum eiginleikum
sem getur farið í vélarnar þeirra og skemmir þær ekki. Nýtt efni er öruggari kostur en
endurunnið í þessu ljósi.
Árið 1813 kom hinn enski Benjamin Law fyrst fram með nýja leið til þess að
endurvinna ull. Ullarflíkur voru rifnar niður í trefjar og blandaðar nýrri ull og var þetta nýja
efni kallað shoddy.50 Shoddy er nafn yfir nýtt efni gert úr prjónuðum efnum og mungo er
úr ofnum efnum. Endurunna efnið er ekki nýtanlegt í upprunalegu ástandi; klæðnaðurinn er
blettóttur, götóttur eða ónothæfur af öðrum ástæðum. Þessi nýju efni eru svo til dæmis
notuð sem tróð, undirlag undir gólfteppi, íhlutir í bifreiðir eða byggingarefni líkt og
einangrun og þakpappi.
Efnið er brotið niður í trefjar með tæknilegum aðferðum eins og að klippa, tæta og
kemba. Þó þarf að hafa í huga að það er ekki svo einfalt að bara tæta niður heldur eru
nokkur skref í ferlinu þar sem þarf að flokka eftir lit og innihaldi trefja og fjarlægja
aukahluti líkt og hnappa, rennilása eða merkimiða.51 Þessar endurvinnsluaðferðir hafa þá
kosti í för með sér að vera bæði umhverfisvænar og fjárhagslega hagstæðar þar sem komist
er hjá kostnaði við urðun, en eitt það mikilvægasta er að verðmætum trefjum er bjargað frá
því að enda í ruslinu. Þessar trefjar eru yfirleitt ekki notaðar beint í nýja hluti heldur
spunnar aftur í garn sem er svo notað til þess að prjóna eða vefa nýtt efni. Vert er að taka
fram að ekki er hægt að spinna garn einungis úr endurunnum trefjum þar sem þær eru eftir
tætingu orðnar of stuttar. Því er bætt við nýjum og lengri trefjum þegar spunnið er úr
endurunnum trefjum.
Önnur aðferð við að endurvinna textíl kallast flocking. Í því felst að minnka (e.
reduce) trefjarík efni þar til þau verða að púðri, nánast ryki, og eru svo notuð í
skreytitilgangi eins og fyrir mjúka plush-áferð. Stundum er flocking-textíll einnig notaður
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Maggie Land Blanck, „Shoddy – New Fabric From Recycled Wool“. Sótt 3. nóvember 2016 á vefslóð:
http://www.maggieblanck.com/Land/Shoddy.html.
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sem innihaldsefni í mótað plast en talið er að „flocking“ muni verða ein af algengustu og
verðmætustu afurðunum úr blönduðum trefjum.52

4. Í áttina að hringlaga hagkerfi
Nú þegar eru á lofti vísbendingar um breytta kauphegðun hjá neytendum svo nú er rétti
tíminn fyrir fyrirtækin að bregðast við og svara með breyttum framleiðsluaðferðum.
Samkvæmt nýlegri grein í Financial Times virðist sem neytendur, og þá aðallega ungt fólk,
sé að draga saman í útgjöldum varðandi fatnað og eyði frekar í annað, eins og til dæmis
mat. Ekki hefur sést svona mikill samdráttur í fatakaupum í 20 ár, en frá árinu 1999 hefur
neyslan stöðugt aukist fyrir utan lítil frávik árið 2011 og 2012.53
Ýmsar leiðir er hægt að fara við að þróa hringlaga hagkerfi í fataiðnaðinum.
Metnaðarfyllsta nálgunin er zero waste og verður hún útskýrð frekar hér á eftir. Að mörgu
þarf að huga ef bæta á iðnaðinn. Framleiðendur þurfa að vanda betur efnisval, efnin þurfa
að vera úr einfaldari hráefnum og þá helst bara ein tegund af efni í flík en ekki flókin
efnablanda því það flækir endurvinnslu síðar meir. Minnka þarf framleiðslumagnið og í
kjölfarið kaupir neytandinn færri en vandaðri flíkur sem hann á í lengri tíma. Það er
mikilvægt að ná öllum textílúrgangi í endurvinnslu þar sem ýmsu er því miður oft hent í
stað þess að setja í gáma. Framleiðendur þurfa að hugsa allt ferlið sem hringrás og starfa
eftir því. Umhverfið í fataiðnaðinum þarf að ýta framleiðendum í þessa átt; hægt væri að
gera slíkt með stífari reglum um mengun við framleiðsluna og setja hærra gjald við urðun.
Þetta er atriði sem fyrirtæki hafa getað komist hjá með því að flytja framleiðsluna til
fátækari landa, svo skilyrðin og reglurnar þyrftu að gilda einnig í verslunum; að þær seldu
aðeins fatnað sem unninn hefði verið við kjöraðstæður, bæði varðandi umhverfið og ekki
síst starfsfólkið.

Zero waste, ekkert í ruslið
Zero waste getur náð yfir margt. Sumir lifa zero waste-lífsstíl og henda þá engu í ruslið;
kaupa mat og annað umbúðalaust til að sleppa við allt heimilissorp.
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Hugtakið zero waste eða engin sóun gildir um þau fyrirtæki sem í öllu hönnunarog framleiðsluferli sínu skilja eftir lítinn eða alls engan úrgang. Hugtakið snýst um að
útiloka alla sóun og koma öllum mögulegum aukaafurðum í nýtingu.54 Til eru tvær
meginaðferðir við að framleiða zero waste-fatalínu; sú fyrri er að nota nýtt hráefni en á
þann hátt að engu sé sóað í ferlinu, seinni aðferðin er sú að nota efnisúrgang, notuð föt eða
annan varning, og gefa honum nýtt líf. Zero waste er kannski nýtt hugtak en
hugmyndafræðin á bak við það að nýta efni vel og sóa ekki í sníðagerð er aldagömul og
hefur verið notuð við gerð ýmissa fornra klæða. Japanski kímonóinn er einmitt sniðinn
þannig að allt efnið er nýtt til hins ýtrasta, einnig mætti nefna himation-, chiton- og peplonklæðnað frá Forn-Grikklandi og hinn indverska sari.55 Þá er áhugavert að hugsa til þess að
ferli náttúrunnar eru í rauninni zero waste; allt nýtist í hringrás lífsins og hugtakið úrgangur
því ekki til í því samhengi heldur einungis hugtak sem varð til við iðnvæðinguna.

Tonlé – engin sóun
Fatafyrirtækið Tonlé fylgir þessari zero waste-stefnu. Það virkjar atvinnumarkað í
Kambódíu og stuðlar þannig einnig að betri aðstæðum fyrir verkamenn innan
fatahönnunariðnaðarins. Tonlé notar aðeins afgangsefni úr öðrum verksmiðjum og sendir
sérhæft starfsfólk á markaði með þessi afgangsefni að finna þar gæðaefni til þess að nota
áfram. Þegar sniðin hjá þeim eru klippt út eru fyrst klipptir stærri bútarnir, til dæmis buxur
eða bolir. Það sem verður afgangs af því er síðan klippt niður í strimla sem eru notaðir sem
garn og úr því prjónaðar peysur og fleira. Einnig eru litlir bútar síðan saumaðir saman með
eins konar bútasaumi og efnið notað í frekari fatnað. Eftir þessar endurvinnsluaðferðir
stendur Tonlé þá eftir með 2-3% úrgang, sem er lítið sem ekki neitt borið saman við
almennar fataverksmiðjur sem skila yfirleitt um 40% úrgangi við framleiðslu. Þessi fáu
prósent þótti þeim hjá Tonlé samt sem áður óþarfi svo þau ákváðu að taka minnstu
afgangana; þræði úr saumavélunum sem klipptir eru af, blanda þeim saman við
afgangspappír frá skrifstofunni við sníðagerð og einnig við náttúrulegt lím og hrísgrjón, en

54

Annie Leonard, The Story of Stuff: How Our Obsession with Stuff Is Trashing the Planet, Our Communities
and Our Health – and a Vision for Change.
55
Kirsi Niinimäki, „A Renaissance in Material Appreciation: Case Study in Zero Waste Fashion“. Journal of
Textile Design Research and practice, 27. apríl 2015, bls. 77-91, doi:
10.2752/175183513X13772670831191, sótt 6. nóvember 2016 á vefslóð:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.2752/175183513X13772670831191, bls. 79.

23

úr því er búinn til pappír sem er til dæmis notaður á merkimiðana á fötin og þar með er
sóunin engin.56

Patagonia – endurunnin föt
Útivistarfatnaðarfyrirtækið Patagonia framleiðir föt fyrir fólk sem er úti í náttúrunni og er
umhverfissinnað. Það leggur áherslu á að gefa bæði tíma, þjónustu og að minnsta kosti 1%
af sölu sinni til hundraða grasrótarumhverfishópa út um allan heim.57 Núna í nóvember
lagðist það svo í söfnunarátak þar sem það lofaði að gefa allan hagnað sem hlytist af sölu á
svörtum föstudegi (e. black friday) til grasrótarumhverfishópa. Búist var við að salan yrði
um tvær milljónir bandaríkjadala en hún varð tíu milljónir og öllum þeim hagnaði var
komið til umhverfissamtaka. Þetta er einkafyrirtæki sem tekur umhverfismálin í sínar
hendur.58
Það er með útivistarlínu sem heitir „re\\\collection“ þar sem öll fötin eru
endurunnin úr öðrum fötum eða textílúrgangi og beina þá úrgangi frá urðun og í
endurnýtingu.59 Endurnýtingin er þríþætt; endurunninn dúnn, endurunnið pólýester og
endurunnin ull. Endurunninn gæsadúnn og fiður er fengið úr notuðum fatnaði sem ekki er
hæfur til endursölu og telur fyrirtækið hann hafa nákvæmlega sömu eiginleika og hreinn
dúnn. Endurunna pólýesterið vinna þau úr notuðum plastflöskum ásamt ónothæfum fatnaði
líkt og flíspeysum, jafnvel úr þeirra eigin línu, og að lokum er það endurunnin ull úr
notuðum ullarpeysum sem er rifin niður í trefjar, síðan blandað við endurunnið pólýester
og að lokum endurunnið nælon til að endast enn betur.60
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Lokaorð
Frá því ég hóf nám í fatahönnun við Listaháskóla Íslands hef ég gert mér æ betri grein fyrir
hversu mengandi heimur fyrirfinnst innan fatahönnunargeirans. Nokkuð sem ég veitti ekki
athygli fyrr en ég fór að skoða málin betur. Þegar ég vann við annars árs sýninguna mína í
samstarfi við Rauða krossinn varð mér fyrst ljóst hvílík ógrynni af fatnaði fólk lætur frá sér
í hugsunarleysi. Með tilkomu hraðtískunnar hefur offramleiðsla og ofneysla á fatnaði í
hinum vestræna heimi farið út fyrir öll velsæmismörk og full ástæðan til að hvetja
neytendur til að líta í eigin barm. Fólk friðar samviskuna með því að setja afgangsföt í
fatagámana en spáir í raun ekkert í endapunktinn, hvað verður um bolinn eða
gallabuxurnar.
Nú til dags eru öll úrræði til staðar til þess að aðlaga fataiðnaðinn að hringlaga
hagkerfi, það þurfa bara fleiri fyrirtæki að taka af skarið og fara að hugsa umhverfisvænna.
Mörg fyrirtæki hafa vakið athygli fyrir vaska framgöngu þó einnig sé mikið um
svokallaðan grænþvott þar sem fyrirtækin gera eitthvað smáræði til þess að beina athygli
neytenda og yfirvalda frá því slæma sem þau gera.
Mikilvægt er að neytandinn fari að gera sér grein fyrir ábyrgðinni sem hvílir á hans
herðum og lesi sér til um vöruna sem er í boði; hvaðan fötin koma og hvernig þau eru. Við
hvaða aðstæður var flíkin saumuð, hver er innihaldslýsingin á efninu og hefur það verið
meðhöndlað með heilsuspillandi kemískum efnum? Þegar við þekkjum til bágra aðstæðna í
verksmiðjunni og hvernig eitruð meðhöndlunarefni hafa lagt líf þorpsbúa í rúst - langar
okkur þá enn að kaupa þessi föt? Nei, það er viðbúið að þá förum við að huga að því að
vanda valið, kaupum færri og vandaðri flíkur sem eru unnar úr góðum efnum og saumaðar
eru við góðar aðstæður. Það má gera ráð fyrir að þær flíkur kosti meira en þær stoppa líka
vonandi lengur í fataskápnum. Spilin eru að sjálfsögðu einnig í höndum iðnaðarins,
framleiðendanna og verksmiðjanna sem færa allan þennan fatnað í heiminn. Þar sem þetta
er spurning um framboð og eftirspurn er viðbúið að um leið og neytendur fari að leggja
meiri áherslu á gæði en magn þá þurfi iðnaðurinn að haga sér í takt við það. Framleiðendur
þurfa að huga að vandaðra efnisvali, nota einfaldari og hreinni efni og minnka magnið af
framleiddum flíkum. Samhliða fækkar því sem fer í endurvinnslu og auðveldara verður að
ná ná þangað öllum textílúrgangi. Með sameiginlegu átaki neytanda og framleiðenda er
hægt að beygja hið línulega ferli í rétta átt svo það endi sem hringrás. Ríki heimsins þurfa
að taka höndum saman til að vernda náttúruna, jafnvel með stífari reglugerðum um
mengun við framleiðslu og að auka kostnað við urðun. Nú þegar eru neytendur farnir að
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sýna fram á breytta kauphegðun hvað varðar fatnað og mikilvægt er að framleiðendur svari
breyttri eftirspurn með breyttu framboði.
Helsta niðurstaða þessarar ritgerðar er að með samstilltu átaki á heimsvísu, sem
fæli í sér reglugerðir um framleiðsluhætti og mengunarþætti, væri sjálfsagt hægt að aðlaga
fataiðnaðinn að hringlaga hagkerfi en því miður erum við ekki komin svo langt í dag.
Fyrirtæki sem er annt um umhverfið hafa þó tekið af skarið og farið að framleiða föt sem
stuðla að hringlaga hagkerfi. Vonar höfundur að þessir forsprakkar í vistvænum fataiðnaði
auki áhuga fleiri fyrirtækja sem myndu þá taka af skarið í kjölfarið.
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