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A textilipar, amelynek döntő hányadát - az Európai Unióban például a
81%-át - a ruhagyártás teszi ki, a három legszennyezőbb iparág egyike.  
 Mérhetetlen vízigénye, a rendkívül energiaigényes gyártási folyamatok
során felhasznált rengeteg vegyszer és fosszilis tüzelőanyag, a termékek
magas műanyagtartalma már önmagában a legnagyobb a környezet-
szennyezők listájára emeli a divatipart. A ruhagyártásnak a víz- és lég-
szennyezésben is kiemelkedő a szerepe, valamint a  szállítási folyamatok
révén még tovább terheli környezetünket.

És akkor a fast fashion korszakkal, vagyis az olcsó, rövid élettartamú és
gyorsan cserélődő ruházati termékek térhódításával beköszöntő mér-
téktelen túltermelésről, túlfogyasztásról és pazarlásról még nem is be-
széltünk.

Most azonban fogunk bőven, ugyanis a divatipar okozta környezet-
szennyezésről a hatásaihoz mérten igencsak kevés szó esik. A követ-
kező fejezetekben nemcsak azt vázoljuk fel, hogy mennyire súlyos a
probléma, hanem azt is megmutatjuk, hogyan öltözködhetünk
fenntarthatóbban úgy, hogy közben a praktikus, változatos, mutatós
viseletekről és a ruháinkon keresztül történő önkifejezésről sem kell
lemondanunk.

Előszó - a pazarlás nem divat!

Ha a ruhák árába a természeti környezetünk által megfizetett árat is belekalkulálnánk, azonnal
megváltoznának fogyasztói szokásaink. 
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A pamut legfontosabb alapanyagául szolgáló gyapot gondozásához el-
képesztő mennyiségű vízre van szükség. Ezt jól mutatja, hogy egyetlen
pamutpóló előállítása során összesen 2700 liter édesvíz kerül felhaszná-
lásra, mely egy átlagos felnőtt számára 900 napig, vagyis közel két és fél
éven át biztosítana elegendő ivóvizet. De általánosságban az egész
divatiparra jellemző a magas vízigény, hiszen mire például egy farmer-
szöveg 

Szén-dioxidba fojtja bolygónkat a divatipar

Megér egy póló 2700 liter ivóvizet?

Kevesebb mint három évtizeden belül a világ szén-dioxid emissziójának
több mint egynegyedéért a ruhaipar lesz a felelős, ha nem lassítunk.

Az Európai Parlament kimutatásai szerint a divatipar éves szinten 1,2
milliárd tonna üvegházhatású gázzal terheli környezetünket, valamint a
globális szén-dioxid kibocsátás 10%-áért felelős, amely több, mint a
nemzetközi repülőjáratok és a tengeri szállítás emissziója összesítve. Ha
nem változtatunk a jelenlegi tendenciákon, akkor az utóbbi adat 2050-
re akár 26%-ra is ugorhat az előrejelzések szerint, ami szintén rávilágít a
túltermelés és túlfogyasztás problémáira. Az ágazat magas károsanyag
kibocsátásában a gyártási folyamatok során felhasznált fosszilis tüzelő-
anyagok mellett a fast fashion jelenség hatására jelentősen megnöve-
kedett nemzetközi szállítmányozásnak is komoly szerepe van. 

2022 2050
CO2

10% 26%

90% 74%

a divatipar részesedése a globális szén-dioxid kibocsátásból

minden további iparág összesített részesedése a globális szén-dioxid kibocsátásból

A divatipar óriási energiaigénye mellett a víz- és légszennyezésben is az élen jár. Ennek ellenére
nem lassítunk, hanem minden eddiginél nagyobb tempóban vásárlunk és pazarlunk.
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Vegyszerekkel mérgezi bolygónkat a ruhaipar

nadrág a boltokba kerül, összesen több mint 10.000 liter édesvizet hasz-
nálnak fel a gyártás különböző szakaszaiban.

A divatipar nemcsak a vizeink felhasználásában, hanem a szennyezésé-
ben is élen jár, az ipari vízszennyezés 20%-a ugyanis a textiliparra vezet-
hető vissza. A termékek festése, koptatása és kezelése során rengeteg
vegyszerrel dolgoznak, amelyek sokszor a szennyvízzel a megfelelő
szűrés hiányában a természetes vizekbe kerülnek. És akkor a gyapot és
egyéb növények gondozásához használt permet- és növényvédő
szereket még nem is említettük, amelyek a folyamat kevésbé látványos,
de annál szennyezőbb összetevői.

2 millió x

=
Csak a ruhák festéséhez annyi vízre van szükség évente világszerte, amely
mennyiség 2 millió olimpiai úszómedence feltöltésére is elegendő lenne.

1 év

A Green America nevű nonprofit környezetvédelmi szervezet 2019-es
kutatása szerint a ruházati termékek előállítása során nagyjából 8000
különböző vegyszert használnak fel. De talán még ennél is beszédesebb
adat, hogy egy átlagos európai gyárban egy kilogramm textil készítésé-
hez általánosságban közel fél kilogramm (460 gramm) vegyszert fel-
használnak.

Gyors divat, gyors pusztítás

Az Üzbegisztán és Kazahsztán határán található Aral-tó nemrég
még a világ negyedik legnagyobb tava volt. Az 1970-es években
a térségben meglátták a pamut alapanyagában, vagyis a gyapot
termesztésében rejlő lehetőségeket, amely lényegében a textil-
ipart szolgálta ki.

Egyre több gyapotmezőt telepítettek a régióban, amelyek
öntözéséhez az Aral-tó legfontosabb vízforrásait jelentő folyókat
terelték el, hogy biztosítani tudják a gyapot termesztéséhez
szükséges hihetetlen mennyiségű vizet. Ennek köszönhetően
néhány évtized alatt a tó vízkészletének 90%-a eltűnt.

Az Aral-tó néhány évtizede még a világ negyedik legnagyobb tavának és térsége
meghatározó halászati köpontjának számított igen gazdag és színes élővilággal. Egészen
hihetetlen, hogy korábbi területének helyén ma már főként sivatagot találunk.
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A fast fashion és a lassan bomló műanyagok

Egy svéd tanulmány 2450 különböző, a ruhaiparban gyakran használt
vegyszert vizsgált meg. Az eredmények szerint ezek 10%-a komoly
egészségügyi kockázatot jelenthet, míg 5%-uk természeti környeze-
tünkre bizonyult veszélyesnek. Bár elsőre ez a két érték jelentéktelennek
tűnhet, az emberi szervezetre így is közel 250, míg a természetre
nagyjából 120 potenciálisan veszélyes anyagot azonosítottak be. Ne
feledjük azt sem, hogy a kutatásban elemzett minta csupán valamivel
több, mint a negyedét fedte le az igen sokszínű vegyszerpalettának.

A gyakran negatív példaként említett gyapotról sajnos a kemikáliák
használatának vonatkozásában sem tudunk jót mondani. A mezőgaz-
daságban világszerte felhasznált összes vegyszer 6%-át a gyapotültet-
vényeken alkalmazott mennyiség teszi ki.

Szinte nincs olyan területe az életünknek, amit ne hódítottak volna meg
a műanyagok, így az sem meglepő, hogy mára a legtöbb ruházati
termékben is megtalálhatók az alapanyagok közt. Sajnos lassan már a
természetben sem tudunk olyan helyszínt megnevezni, ahol ne
lennének kimutathatók valamilyen formában a műanyagok.

A Himalája megközelíthetetlen csúcsai, a Mariana-árok mélye, a Jeges-
tenger jégtáblái és az aprócska, lakatlan Henderso-sziget a Csendes-óceán
magányában. Négy, ember által szinte érintetlen terület, ahol a kutatók
mégis kimutatták a mikroműanyagokat. Ezek után nem csoda, hogy már
a csapvízben is megtalálhatók ezek nehezen lebomló részecskék. A szennyvízzel rengeteg, a ruhagyártás során használt vegyszer és egyéb káros anyag kerülhet a

természetes vizekbe és óriási pusztításra lehetnek képesek.
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A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) jelentése szerint a tenge-
rekben és az óceánokban található mikroműanyagok 35%-a szintetikus
anyagok - vagyis a műanyagszálakat tartalmazó ruhák - mosása követ-
keztében kerül a vizekbe. Mivel a mikroműanyagok legnagyobb része az
szöveg

A magas poliészter tartalmú ruhákból egyetlen mosás során akár 700.000
mikroműanyag részecske szabadulhat fel és kerülhet a szennyvízbe. Világ-
szerte a műanyag szálakat tartalmazó ruhák mosása következtében éves
szinten félmillió tonnányi mikroműanyaggal árasztjuk el a tengereket és
óceánokat. Ez a mennyiség 50 milliárd műanyag flakonnak felel meg.

A műanyagok esetében évtizedeken vagy akár évszázadokon át is eltart
az a folyamat, melynek során mikroszkópikus méretű darabokra esnek
szét. Ezeket a levegőbe, a talajba és a vizekbe is könnyen bekerülő
részecskéket nevezzük mikroműanyagoknak, melyek mára kimutat-
hatók az emberi szervezettől kezdve, a csapvízen át, a természet ember
által szinte soha nem érintett szegleteiben is.

Ruháinkból sokkal több műanyag kerül környezetünkbe, mint azt el-
sőre gondolnánk, hiszen az Európai Bizottság iparági adatokon alapuló
becslései szerint mára a ruházati cikkekben felhasznált szálak 60%-a
szintetikus eredetű, vagyis műanyag. Ezek közül az egyik legismertebb
és legelterjedtebb a poliészter, melynek előállítása során nagyjából
kétszer annyi szén-dioxid kerül a levegőbe, mint a pamut ruházati ter-
mékek gyártásakor.

=

50 milliárd x1 év

Ha kevesebbet mossuk ruháinkat, nemcsak az energiával takarékoskodhatunk, környezetünket is
nagy mennyiségű mikroműanyagtól kímélhetjük meg.
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2000

A divatipar rendkívül káros környezeti hatásait tovább súlyosbítják a
megváltozott fogyasztói igények és szokások. Az ezredforduló után
eltelt másfél évtizedben megduplázódott a világszerte legyártott textil-
ipari termékek mennyisége, amelynek döntő többségét (az EU-ban
például 81%-át) a ruházati cikkek teszik ki.

első 5-10 mosás alkalmával oldódik ki a textíliákból, ezért fontos
észrevenni a fast fashion jelenség ritkán kiemelt aspektusait is.  Vagyis
azt, hogy az új ruhaneműk terén tapasztalható túlfogyasztás és pazarlás
nemcsak a nyersanyag felhasználás és károsanyag kibocsátás mértékét
növeli meg jelentősen, hanem a környezetbe kerülő mikroműanyagok
mennyiségét is.

Úgy vesszük a ruhákat, mintha nem lenne már tele a szekrény

Jelenleg 60-62 millió tonnányi
ruhát gyártanak éves szinten
világszerte. Ha nem lassítunk,
a becslések szerint az éves
termelés volumene az évtized
végére elérheti a 102 millió
tonnát. Vagyis a 2000-es évek
elején 15 év alatt elért 50%-os
szöveg

2015

2030

ugrás után, most kevesebb mint 10 év alatt további 63%-kal emelkedhet
meg a piacra kerülő ruhaneműk mennyisége.

Az elmúlt évtizedekben nemcsak a legyártott ruhák volumene ugrott
óriásit. 1995 és 2015 között az eladott ruhaipari termékek mennyisége is
400%-kal emelkedett világszerte. Vagyis már az előző évtized közepén
négyszer annyi ruhát vettünk átlagosan évente, mint 20 évvel korábban,
a számok pedig azóta is csak tovább emelkednek.

Ha most benéznénk a szekrénybe, biztosan mi is találnánk jó pár olyan ruhát, amelyet csupán pár
alkalommal vettünk fel és utólag már bánjuk, hogy egyáltalán megvásároltuk.
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Iszonyatos tempóban pazaroljuk a textilt

30%

70%

Hogy a divatipar kapcsán valóban komoly túlfogyasztásról beszél-
hetünk, azt a Movinga nevű vállalat néhány évvel ezelőtti kutatási ered-
ményei is jól mutatják. A költöztetéssel foglalkozó cég 20 országban
összesen 18.000 embert kérdezett meg, a válaszokból pedig kiderült,
hogy a szekrényünkben található darabok 50%-át egy-két viselés után
szinte soha nem vesszük fel többé. Vagyis ruhatárunk felét lényegében
teljesen feleslegesen vásároltuk meg.

Természetesen a divatipar is mindent megtesz azért, hogy minél gyak-
rabban, minél többet és minél újabb ruhákat vásároljunk. Hol vannak
már azok az idők, amikor az őszi-téli és a tavaszi-nyári kollekcióból válo-
gathattunk? A fast fashion áruházak ma már legalább 5 kollekcióval
jönnek ki évente, de a legismertebb üzletek közt akad olyan, amely 12,
sőt, 24 alkalommal újítja meg kínálatát újabb, divatosabb, aktuálisabb
darabok ígéretével ösztönözve minket ruhatárunk folyamatos frissíté-
sére, bővítésére. 

A boltok polcaira kerülő ruhák közel egyharmadát (30%) soha nem vásárol-
ják meg. Az üzletekben maradó termékek egy részét feldolgozzák, de
jelentős hányaduk a hulladéklerakókon végzi vagy elégetésre kerül. Az
újrahasznosított termékek kapcsán érdemes kiemelni, hogy nem ruhák
formájában születnek újjá, vagyis eredeti funkciójukat végül soha nem töl-
tik be. Így a gyártási és szállítási folyamatok során teljesen feleslegesen fel-
használt nyersanyagok és energia is kárba vesznek.

Szinte havonta frissül a fast fashion áruházak kínálata minden eddiginél egyedibb, újabb és
divatosabb ruhák ígéretével hívogatva minket. Tényleg ennyivel jobb az újabb? És tényleg ilyen
hamar kimennek a divatból pár hónapja vásárolt ruháink? Aligha.
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Rengeteg ruhát dobunk a kukába

A textilipar nemcsak a boltok polcain maradó késztermékek révén ter-
mel óriási felesleget. A visszafogott becslések szerint az alapanyagként
előállított szövetek negyede, pesszimistább számítások szerint pedig
40%-a nem kerül feldolgozásra, így előbb-utóbb hulladékként végzi.

Már az iménti két példa is pontosan szemlélteti, hogy a túlfogyasztás és
túltermelés mellett, a pazarlás is komoly probléma. Ez azonban nem
csupán a kínálati oldal sajátossága, hiszen ahogyan egyre gyakrabban
és egyre nagyobb mennyiségben vásárlunk új ruhákat, úgy mi magunk
is egyre kevésbé becsüljük meg a szekrényünkben található darabokat.
Az előző fejezetekben több alkalommal is hivatkozott 2000 és 2015
közötti időszakból származik az a kimutatás is, mely szerint átlagosan
36%-kal kevesebb alkalommal hordjuk ruháinkat, mint másfél évtized-
del korábban. Pedig a fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú
lenne a ruházati - és általánosságban bármely más - termékek élettar-
tamának meghosszabbítása, az értékek megőrzése és körforgásban
tartása és a hulladékká válásának megelőzése.

Ha már a hulladékkal zártuk előző gondolatsorunkat, akkor a  pazarlás-
sal kapcsolatos adatok után érdemes megnézni, mennyi ruhát dobunk a
kukába. Jelenleg nagyjából 90-100 millió tonnányi textilhulladékot
"termelünk" világszerte évente. A becslések szerint az évtized végére ez a
szám eléri majd a 148 millió tonnát, ha a jelenlegi tempóban emelkedik
tovább a legyártott és a megvásárolt ruhák mennyisége és fogyasztói
szokásainkon sem változtatunk. Sokkal kézzelfoghatóbbá válik a problé-
ma, ha a számokat lefordítjuk az  egyén szintjére. Az Európai Bizottság
beszámolója szerint évente 5,8 millió tonna textilhulladék keletkezik a
tagállamokban, vagyis fejenként átlagosan 11 kg ruhát dobunk a kukába

Több, mint divatkatasztrófa az Atacama-sivatagban

Európából, Ázsiából és Észak-Amerikából is ömlenek a boltok-
ban feleslegessé váló, soha el nem adott fast fashion darabok a
világ más tájaira továbbértékesítés céljából. Chile, amely térsége
egyik leggazdagabb országa, így a ruhaneműk iránti kereslet-
ben is kimagaslik, éves szinten közel 60.000 tonna használt
divatipari terméket importál. A főként kínai és bangladesi
gyártású ruhadarabok először Chilében kerülnek értékesítésre,
majd a fennmaradó árut a többi Dél-amerikai ország felé érté-
kesítik tovább. Azonban még ennek ellenére is a nyakukon
marad közel 40.000 tonnányi használt ruha. Mivel ezek nem
lebomlóak és a környezetre veszélyes anyagokat is tartalmaz-
hatnak, így a helyi hulladéklerakók nem fogadják be őket. A
hulladék jelentős része így előbb-utóbb illegális lerakókban
végzi az Atacama-sivatagban.

Évente 39.000 tonna használt ruha végzi a chilei Atacama-sivatagban, amelyek bomlása
során mikroműanyagok és egyéb káros anyagok kerülhetnek a talajba és a légkörbe.
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Komoly kihívás a textil újrahasznosítás (hiánya)

A ruhaneműk előállítása során használt műanyagok, vegyszerek és
veszélyes anyagok a környezetkárosító hatásuk mellett a textíliák újra-
hasznosítását is megnehezítik. A ruházati cikkekben keverten alkalma-
zott természetes és szintetikus (például poliészter) szálak szétválasztása
már önmagában óriási kihívást jelent. A mesterséges szövetek egy része
ráadásul PET palackok, műanyag flakonok és egyéb csomagolások fel-
dolgozásából származó másodlagos nyersanyag. Ezek további újrahasz-
nosítása minőségvesztéssel járhat, az így kapott másodalapanyag új
ruházati termékek előállításához sok esetben már nem hasznosítható.

A szövetek minőségének feljavítására szolgáló egyéb anyagok (például
az elasztán) szennyezőanyagként viselkednek az újrahasznosítás során
alkalmazott legtöbb technológia esetében. Emiatt a folyamat költségei
és környezeti hatásai olyan mértékben emelkednek, hogy sok  esetben
szöveg 

Ha az egész év során világszerte megtermelt textilhulladékot kamionokra
pakolnánk, akkor az esztendő minden egyes másodpercében teljesen
megtelne egy autó rakodótere, amely a hulladéklerakóba vagy az égető-
műbe szállítja kidobott ruhákat.

Ha a Föld összes textilhulladékát elkezdenénk teherautókra pakolni,
egyetlen perc alatt 60 autó telne meg

A textíliák újrahasznosítását jelentősen megnehezíti a folyamat alacsony hatékonysága. A kevert
anyagfajták (mesterséges és természetes szálak) szétválogatása miatt a feldolgozás rendkívül
lassú és költséges, a műveletet pedig kizárólag képzett munkaerő végezheti.
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nem éri meg újrahasznosítani a használt ruhákat. A hasznosítható
textíliák alapanyagok szerinti, kézi válogatását csak képzett munkaerő
végezheti, a folyamatot ez jelentősen lelassítja, miközben a kötlségeket
is emeli.

Lehet a textíliák újrahasznosítása továbbra is kiemelt fontosságú
eszköze az értékek körforgásban tartásának, hiszen használt ruháink
számos egyéb formában újjászülethetnek vagy értékes másodalap-
anyagként hasznosulhatnak. Látni kell azonban, hogy önmagában az
újrahasznosítás nem fogja eltüntetni a divatipar káros környezeti
hatásait. Az első és legfontosabb lépés a fenntartható jövő felé vezető
úton a takarékosság, amely a felesleges vásárlások kerülésétől kezdve a
meglévő ruhaneműk javításán át egészen a megunt, de még jó állapotú
darabok továbbadásáig számtalan formában megmutatkozhat.

Éppen ezért aggasztó, hogy világszerte a szelektíven visszagyűjtött
ruhák csupán 1%-ából készül új textilipari termék. Az Európai Uniós or-
szágok valamivel jobban állnak, itt a feldolgozott hulladék aránya eléri a
20%-ot.

Lenne persze hova fejlődnünk nekünk, fogyasztóknak is, ugyanis az
Európai Bizottság statisztikái szerint, a forgalomba hozott textíliák csu-
pán 38%-át adjuk le szelektíven, a maradék 62% a kommunális hulladék
közt végzi. Globális összehasonlításban viszont sajnos még ez az arány is
sok esetben kiemelkedőnek számít. Az Amerikai Egyesült Államokban
például csupán 14% kerül szelektív gyűjtőkbe, 86% a háztartási
hulladékkal együtt megy a kukába. Pedig az USA-ban nagyjából kétszer
annyi textilhulladék keletkezik évente, mint az Európai Unióban.

A mesterséges szálakat tartalmazó textílákat többnyire feldarabolják és ipari rongyként vagy az
építőiparban szigetelőanyagként hasznosítják újra, nem ruhaként születnek újjá.
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Lassítanunk kell, de villámgyorsan

Az Unióban 1996 és 2018 között a ruházati cikkek ára (természetesen az
inflációval is számolva) több, mint 30%-kal csökkent, ennek ellenére a
háztartások ruházati kiadásai folyamatosan tovább emelkedtek. Tehát
az olcsó és könnyen hozzáférhető divatipari termékekben nem a taka-
rékosság lehetőségét láttuk meg, inkább elkezdtünk még gyakrabban
és még többet vásárolni. Ebben óriási szerepe van a mai napig egyre
nagyobb tempót diktáló és állandó fogyasztásra ösztönző fast fashion
ágazatnak és persze annak, hogy sok esetben akkor sem tudunk nemet
mondani egy új ruhára, amikor nem feltétlenül lenne rá szükségünk.

Így tettük a világ egyik legpazarlóbb és legkörnyezetszennyezőbb ága-
zatává a divatipart. Igen, tettük. Merthogy a ruhagyártók és a forgalma-
zók egyértelmű szerepe mellett az egyén, vagyis a fogyasztó felelőssége
is megkérdőjelezhetetlen. Lehet, hogy a boltokban olcsón megkapjuk a
legújabb ruhákat, viszont az előző fejezetekben bemutatott környezet-
szennyező gyártási folyamatok, valamint a mértéktelen túlfogyasztás és
a felelőtlen, pazarló vásárlói döntések miatt természeti környezetünk
igen súlyos árat fizet ezért.

Az első és legfontosabb dolog, amin változtatnunk kell, az a szemlélet-
módunk és a hozzáállásunk. Észre kell vennünk, hogy csak azért, mert
lehetőségünk van rá és megengedhetjük magunknak, hogy havonta
vagy akár hetente újabb darabokkal bővítsük a ruhatárunkat, még nem
jelenti azt, hogy ezt meg is kell tennünk. Számolnunk kell azzal, hogy
vásárlásaink nemcsak saját magunkra, hanem környezetünkre is hatás-
sal vannak. Ideje tehát lassítani és a fast fashion előnyei mellett jobban
megbecsülni és tovább megőrizni jelenlegi értékeinket, a mennyiség
helyett pedig egyre inkább a minőségre helyezni a hangsúlyt.

Elárasztjuk Afrikát a használt ruhákkal

A főként európai és amerikai üzletekben el nem adott ruhákat
végeláthatatlan mennyiségben exportálják az afrikai, főként a
szubszaharai országokba. Ez egyrészt jelentős segítség, másfelől
komoly probléma. A ruhakereskedelem számos család részére
biztosít megélhetést, miközben természetesen divatosan szeret-
nének öltözködni, amelyre lehetőségük is nyílik az olcsón hozzá-
férhető ruháknak köszönhetően.

A gond a mennyiséggel van. Csak Kenya 200 millió tonna ruhát
importál minden évben, melynek 30-40%-a szintén a kukában
végzi. A ruhákkal együtt a felelősséget és a kezelésükkel, valamint
a hulladékkal járó problémákat is átadjuk. Arról nem is beszélve,
hogy a túlzott volumen miatt az afrikai ruhaipar sem tud fejlődni
és kibontakozni, hiszen a bőven áron alul továbbadott import
ruhák lefedik a teljes piaci szükségletet.

A híres gikombai piac Kenyában, ahol akár luxusmárkák méregdrága termékeit szerez-
hetjük be töredék áron.
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A textiltermékek okozta környezetterhelés csökkentéséhez szükséges
lépések egyszerű és hatékony szemléltetéséhez sokszor használják az
ún. 5R modellt. A legfontosabb teendőket öt kategóriába soroló elmé-
let az angol elnevezések kezdőbetűiről kapta a nevét: reduce (csök-
kentés), repurpose (újragondolás), recycle (újrahasznosítás), repair
(javítás) és resell (továbbértékesítés). A modell egyes lépései az
erőforrásokkal való takarékosság, az értékek megőrzése, valamint
körforgásban tartása és a hulladékcsökkentés köré csoportosulnak.

Ahogyan a hasonló modelleknek, úgy természetesen az 5R elméletnek
is megvannak a maga hiányosságai. A fenntarthatóság szempontjából
például igen fontos hosszú élettartamú termékek például még csak-
csak beilleszthetők a hulladékcsökkentés témakörébe, de a környezet-
barát anyagokból készült ruhák, az etikus cégek előnyben részesítése
vagy akár a zöldre mosás szerepe már egyáltalán nem jelenik meg a
modellben, hogy csak néhány példát említsünk.

Persze, nem is elvárható, hogy néhány kezdőbetű és címszó átfogó
megoldást adjon egy olyan összetett és globális problémára, mint a
textilipar környezetszennyezése. A legfontosabb célok és a helyes
irányok kijelölésére, vagyis kiindulási alapnak azonban tökéletesen alkal-
mas az 5R rendszere. A következő fejezetben, a fenti modellből hiányzó 
 elemekkel kiegészülve azt is megmutatjuk, hogy a mi magunk mit
tehetünk a hétköznapokon azért, hogy csökkentsük a textíliák környe-
zetre gyakorolt káros hatásainak mértékét.

Körforgásban tartott értékekkel zöldülhet a divat

A fenntartható divat 5 kulcsa - az 5R modell

A csökkentés alatt elsősorban a hulladékcsökkentés érthető, ami
a túlfogyasztás-, valamint túltermelés visszafogásával érhető el,
tehát a csökkentés a vásárlói szokások vonatkozásában is értel-
mezendő. Az újragondolás révén a textil élettartamát hosszab-
bíthatjuk meg azáltal, hogy új funkciót adunk neki, új szerepkör-
ben használjuk tovább. Amikor a textil már semmilyen formában
nem tudjuk használni, következhet az újrahasznosítás, amely
révén értékes másodalapanyagként hasznosul. A feleslegessé
váló, de jó állapotú ruhákat célszerű továbbértékesíteni vagy
elajándékozni, hiszen megunt ruháink más számára értéket
jelenthetnek, így élettartamukat meghosszabbítjuk. Ugyanezt a
célt szolgálja ruháink megjavítása. Egyetlen apró szakadás miatt
kár lenne lemondani az egy kis varrással, foltozással még
könnyen menthető darabokról.
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Úton a fenntarthatóbb divat felé 5 lépésben

Első lépésben fontos, hogy meghatározzuk, hol tartunk most, legyen szó
gardróbunk aktuális összetételéről és a divattal, a vásárlással, ruháink-
kal kapcsolatos szemléletünkről, szokásainkról. Ruhatárunkat ugyanis
általában nem átgondoltan, alapos tervezés alapján építjük fel, hanem
folyamatosan bővítjük hirtelen felmerülő szükségletek és még kevésbé
tervezett impulzusvásárlások révén.

Az első hűvösebb nyárvégi estén jövünk rá, hogy nincs elegendő
pulóverünk, és az első őszi vihar döbbent rá minket arra, hogy átáznak a
cípőink. Ilyenkor villámgyorsan pótoljuk a hiányzó darabokat anélkül,
hogy alaposabban átgondolnánk, mire van szükségünk, a megvásárolt
darabokat hány alkalommal tudjuk majd hordani vagy éppen mennyi
ruhával tudjuk őket párosítani. Hatványozottan igaz ez az impulzusvá-
sárlásokra, amikor első látásra beleszeretünk egy új ruhába és gondol-
kodás nélkül megvesszük azt. Mindezek miatt, amikor tudatosan szeret-
nénk bővíteni és frissíteni ruhatárunkat, nehezen találunk majd olyan
darabokat, melyeket több dologgal is párosíthatunk, ezért még többet
szöveg

Ahogyan korábban is említettük, a textilipari termékek túlnyomó több-
ségét a divatáruk teszik ki, ezért, ha komolyabb változást akarunk elérni a
fenntarthatóság terén, akkor a ruhatárunkkal érdemes kezdeni. Egy kis
odafigyeléssel úgy varázsolhatjuk zöldebbé gardróbunkat, hogy közben
a változatos, divatos megjelenésről sem kell lemondanunk. Ebben a
fejezetben az első lépésektől kezdve végigvezetünk az öt legfontosabb
területen, melyekre oda kell figyelnünk, ha csökkenteni akarjuk a ruháink
okozta környezetterhelés mértékét.

Ismerjük meg ruhatárunkat, ismerjük meg magunkat

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy szinte az üzletből kilépve tudtuk, teljesen feleslegesen
vásároltunk meg az adott ruhát. Ha tisztában vagyunk gardróbunk tartalmával és vásárlási szoká-
sainkkal, már azzal rengeteg kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat és környezetünket.
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vásárolunk majd. Nézzünk csak be a gardróbunkba, ahol biztosan
találunk jó pár olyan ruhadarabot, melyet szinte soha nem veszünk fel,
és már bánjuk, hogy fizettünk értük. Illetve további , a fenntarthatóság
szempontjából fontos kérdésre is választ kapunk, így például arra is,
hogy milyen gyakran cseréljük ruháinkat, milyen minőségű darabokat
vásárolunk és környezetbarát anyagokból készültek-e ruháink.

Szekrényünk alaposabb átfésülése során számos pénztárcánkra és
környezetünkre egyaránt káros fogyasztói szokásunkat ismerhetjük fel,
és további hasznos tanulságokat vonhatunk le, melyek sokat segíthet-
nek abban, hogy a jövőben (környezet)tudatosabb döntéseket hozzunk.

Most, hogy tudjuk, honnan indulunk, már meghatározhatjuk, hogy mire
kell odafigyelnünk a jövőben és hova szeretnénk eljutni. Mindenekelőtt
azonban érdemes megismerni lehetőségeinket. A videómegosztó
portáloknak, a közösségi média platformoknak és a különböző online
blogoknak, tematikus weboldalaknak köszönhetően  rengeteg forrásból
inspirálódhatunk. Számtalan hazai és külföldi stylist, divatblogger, stílus-
tanácsadó, egyéb szakértő vagy akár szimplán hétköznapi, a divat
világában jártas és kreatív ember tanácsai, ötletei segítenek minket az
alapruhatár kialakításától kezdve, a textíliák újragondolásán és ruháink
átalakításán át, egészen a stílustanácsokig. Nemcsak rengeteg hasznos
útmutató és tudnivaló vár minket, hanem olyan új irányokat, megol-
dásokat és lehetőségeket fedezhetünk fel, melyek létezéséről korábban
nem is hallottunk.

Inspirálódjunk és fedezzük fel újra a divatvilágot

Egy jól átgondolt alapruhatár kialakítása kulcsfontosságú, ha a jövőben
szeretnénk fenntarthatóbban és tudatosabban vásárolni. Biztosan min-
szöveg

Alakítsunk ki egy alapruhatárat

Ha felkészülten indulunk el beszerezni új ruháinkat és pontosan tudjuk, hogy mire van szükségünk,
nemcsak hatékonyabban, hanem sokkal környezettudatosabban és takarékosabban vásárol-
hatunk.



denkivel előfordult már, hogy egy állásinterjú vagy egy keresztelő előtt
döbbent rá, hogy nincs az alkalomhoz illő ruhája. És valószínűleg szintén
ismerős a kínos felismerés érzése, amikor az üzletből hazaérve rájövünk,
hogy a hirtelen ötlettől vezérelve megvásárolt új felsőnket egyetlen nad-
rághoz és pulóverhez sem tudjuk felvenni.

Az alapruhatár lényege, hogy meghatározzuk milyen alkalmakhoz (pél-
dául munkahelyi, sportos, hétvégi/lezser, alkalmi) kell felöltöznünk, ezek-
hez milyen viseletekre van szükségünk, majd ez alapján számos ruhával
párosítható, jól variálható alapdarabokat válogatunk össze. Egy szolid,
sötét felső például remek választás elegánsabb eseményekre, hétvégi
mozizáshoz és munkába egyaránt. Barna nadrággal, világos farmerral
és fehér vagy színes ingekhez is nyugodtan felvehetjük. Ha beszereztük
a legfontosabb alapdarabokat, a jövőben sokkal egyszerűbb lesz tuda-
tosan és fenntarthatóan bővíteni gardróbunk tartalmát.

Az alapruhatár szuperhatékony változata a kapszula ruhatár, melynek
lényege, hogy kevés ruhaneműből áll (például 2 kardigán, 2 nadrág, 4
felső és 2 pár cipő), azonban ezek mindegyike párosítható az összes
többi ruhával az adott kapszulán belül. Minimális elemből állíthatunk
össze színes, ízléses viseleteket számos variációban, anélkül, hogy plusz
vásárlásokkal terhelnénk költségvetésünket vagy környezetünket. Az
alapruhatár kialakításakor az egyes alkalmakat akár külön-külön
kapszulánként értelmezve is gondolkodhatunk. Mindehhez természete-
senrengeteg hasznos, a legfontosabb fazonokat és lépéseket részle-
tesen is bemutató leírást, videót és útmutatót találunk az interneten.

Az alapvető, több ruhával is jól párosítható darabok beszerzése után sokkal tudatosabban és
kényelmesebben  bővíthetjük majd ruhatárunkat a jövőben.
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Most, hogy pontosan tudjuk, mi található a szekrényünkben és mire van
szükségünk, sokkal könnyebb lesz tudatosan és fenntarthatóbban vásá-
rolni. Mivel az egyik legsúlyosabb probléma a túlfogyasztás és a pazarlás,
már azzal jelentősen csökkenthetjük ruhatárunk környezeti lábnyomát,
ha elkerüljük a felesleges vásárlásokat, főként az impulzusvásárlásokat.

Természetesen nem arról van szó, hogy mostantól minden egyes ruha-
vásárlást napokig tervezgessük és nemet kellene mondanunk minden
olyan darabra, melyen hirtelen megakad a szemünk az üzletben. Már
azzal rengeteg felesleges vásárlást megelőzhetünk, ha megválaszoljuk
az olyan alapvető kérdéseket magunkban mielőtt kosarunkba tesszük
az adott ruhát, minthogy tényleg szükségünk van-e a rá, milyen
színekkel, fazonokkal, anyagokkal párosíthatjuk, tudjuk-e rétegesen
viselni és valóban sok alkalommal hordjuk-e majd.

Értelemszerűen akadnak olyan alkalmi viseletek, melyek nélkülözhetet-
len elemei ruhatárunknak annak ellenére, hogy csak ritkán vesszük fel
őket. Ezzel nincs is probléma, hiszen ezekkel a darabokkal hosszú évekre
tervezünk. Az már sokkal nagyobb gond, ha a hétköznapokra vásárolt
ruháink porosodnak a szekrény mélyén csupán néhány viselés után, így
ugyanis a felhasznált nyersanyagok, a gyártási és szállítás folyamatok is
kárba vesznek, miközben a keletkező hulladék mennyiségét is csak nö-
veltük. Fenntarthatóság szempontjából a felesleges vásárlások iskola-
példái a karácsonyi pulóverek, melyeket szerencsés esetben is legfel-
jebb  egy héten keresztül viselünk az év során. De az egyetlen nyárra
szánt tematikus mintázatú, más alkalommal nem is viselhető pólók sem
tartoznak a túlságosan környezetbarát döntések közé.

Kerüljük a felesleges vásárlásokat

Vásároljunk környezettudatosabban és takarékosabban

Bármikor szembejöhet egy ruha, amin azonnal megakad a szemünk. Ilyenkor mindig tegyük fel a
két legfontosabb kérdést. Tényleg szükségem van rá? Hány alkalommal fogom hordani?



Az előző gondolatmenetre visszautalva fontos megemlíteni, hogy a ka-
rácsonyi pulóvereket, a nyári hangulatú pólókat és az egyéb szezonális
vagy éppen nem szezonális ruhakülönlegességeket sem kell feláldoz-
nunk a fenntarthatóság oltárán, ha nem végzik pár hét után a kukában.

A környezettudatos ruhatár ugyanis nem a lemondásokról szól, sokkal
inkább az értékek megbecsüléséről, az erőforrásokkal és termékekkel
való takarékosságról és a textíliák élettartamának meghosszabbításáról.
Minél tovább használjuk ruháinkat, annál később kell újat vásárolni.
Minél kevesebb új ruhára van szükség, annál kevesebb nyersanyag és
vegyszer kerül felhasználásra, annál kevesebb károsanyag jut a termé-
szetbe. És persze annyival kevesebb hulladékot is termelünk. 

Az egyetlen dolog, amiről le kell mondanunk tehát, az nem a divatos,
változatos ruhatár, hanem a pazarlás. A fast fashion ágazat azonban
éppen a könnyen hozzáférhető és gyorsan cserélődő, rövid élettartamú
ruhaneműkkel és sokszor igen alacsony, kedvezőnek tűnő árakkal
ösztönöz minél gyakoribb, minél nagyobb volumenű vásárlásra.

Itt érdemes azonban lelassítani egy pillanatra és elgondolkodni azon,
hogy ténylegesen mennyit is költünk ruházatra és a természet mekkora
szöveg

X2

Tervezzünk hosszú távra ruháinkkal

Ha csupán kétszer annyi ideig hordanánk a ruháinkat, mint tesszük azt
jelenleg, a divatipar károsanyag kibocsátása közel a felére csökkenne.
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Amikor ruhát veszünk, ne csak azt nézzük meg, hogyan áll rajtunk, amikor felpróbáljuk. A címkén
található (például a mosás hőfokára és a vasalhatóságra vonatkozó) jelzések is sokat elárulnak az
anyag minőségéről, de az anyag tapintásából is következtethetünk arra, hogy mennyire bírja majd
a strapát hosszú távon.



Használt ruhák vásárlásával is sokat tehetünk az értékek körforgásban
tartásáért és a textíliák élettartamának meghosszabbításáért. A turkálók
vagy divatosabb nevükön second hand üzletek kínálata szigorú ellenőr-
zés után kerül a polcokra, így jó minőségű, kifogástalan darabok közül
válogathatunk, miközben spórolhatunk is.

Használt ruhát venni ma már egyáltalán nem ciki, sőt, a fiatalabb
korosztályok körében egyenesen menő! A közösségi médiafelületeken
keresztül is jól érzékelhető trendet igazolja a thredUP, online használt
ruha kereskedés piackutatása is, mely során kiderült, hogy a 30 alatti
fiatalok 80%-ának semmiféle negatív előítélete nincs a használt
ruhákkal kapcsolatban. Másodkézből természetesen nemcsak turkáló-
szöveg

árat fizet mindezért. Az első fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy
a ruhák előállítása milyen súlyos környezetterheléssel jár, egyetlen póló
gyártása során például két és fél évre elegendő ivóvizet használnak fel.
Megéri ezzel az árral is számolnunk, amikor új ruhákat vásárolunk. 

Emellett a ruházatra fordított kiadásainkat is hasznos lehet új megköze-
lítés alapján újraértelmezni, az egyszeri vásárlások értéke helyett pedig
az összképre helyezni a fókuszt. Egy jó minőségű, strapabíró ruhanemű-
ért érezhetően többet kell fizetnünk, mint az egy, legfeljebb két szezon-
ra szóló, a minőségét ennyi idő alatt jó eséllyel el is vesztő és használ-
hatatlanná váló darabokért. Amíg előbbiek 5-6 évre megbízható megol-
dást jelenthetnek, addig utóbbiakból ugyanennyi idő alatt két, három
alkalommal is újat kell majd vásárolnunk. Az egyszeri alkalommal olcsó-
nak tűnő ruházati termékekre az évek során valószínűleg jóval nagyobb
összegeket költünk el, mint a valamivel drágább, de a strapát hosszú
távon is jól bíró darabokra.
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Vásároljunk használt ruhákat

38

Ha elénk raknának egy turkálóban vásárolt használt és egy fast fashion áruházból vett vadonatúj
ruhát, nem biztos, hogy meg tudnánk mondani, hogy melyik melyik Akkor hát miért ne választa-
nánk a fenntarthatóbb és gazdaságosabb megoldást?
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Nem csupán a fiatalok körében egyre népszerűbbek a használt ruhák. A
világ egyik legnagyobb online használt cikk kereskedésének, az eBay-nek a
kimutatásai szerint ugyanis évről évre növekszik a second hand ruhák iránti
kereslet, miközben néhány év alatt 31%-kal emelkedett az eladásra kínált
ruhaneműk volumene is.

20202017
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%

A pazarlás és a felesleges vásárlások visszaszorítása, valamint a hosszú
távra szóló fogyasztói döntések kapcsán már az előző témakörben meg-
fogalmazódott a textíliák élettartamának lehető leghosszabbra nyújtásá-
nak gondolata. A fenntarthatóság szempontjából kiemelten fontos, hogy  
a gyártás során felhasznált erőforrások minél tovább hasznosuljanak, az
új ruhák igencsak környezetszennyező előállítására való igény ezzel pár-
huzamosan csökkenjen. 

E célt szolgálja természetesen a szelektíven visszagyűjtött textíliák újra-
hasznosítása is,  ahogyan azonban az erről szóló fejezetben részletesen is
kifejtettük, ez önmagában nem jelent elégséges megoldást a divatipar
okozta környezetszennyezés kihívásaira. Ruhatárunk környezeti lábnyo-
mának csökkentéséért a legtöbbet azzal tehetjük, ha odafigyelünk arra,
hogy a textíliákat minél tovább megőrizzük eredeti funkciójukban, jelen
esetben ruhaként.

Becsüljük meg értékeinket, hosszabbítsuk meg ruháink élettartamát

ból vásárolhatunk, hiszen számtalan online piactéren válogathatunk
akár közvetlenül mások eladásra kínált használt ruhái közül is.

A ruhák élettartamának meghosszabbításáért azzal tehetünk a legtöbbet, ha megbecsüljük őket
és vigyázunk rájuk. Ha odafigyelünk az olyan apróságokra a hétköznapokon, mint a megfelelő
mosószer kiválasztása, az anyagfajtának legjobb programok beállítása mosáskor vagy az adott
textil vasalhatósága, már azzal jelentősen megnövelhetjük ruháink élettartamát.



=+
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Nemcsak a kisebb javításokhoz találunk könnyedén útmutatókat az interneten, rengeteg szabás-
minta, hasznos tanács, a folyamatot lépésről lépésre szemléltető videó segít minket a foltok és min-
ták felvarrásától kezdve, a nadrág derekának kiengedésén át egészen a fazon teljes átszabásáig.
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Valószínűleg a könnyen elérhető, bármikor olcsón pótolható divatáruk
megjelenésének is köszönhető, hogy egyre kevésbé becsüljük meg ru-
háinkat. Ezen a tendencián sürgősen változtatnunk kellene, hiszen annál
egyszerűbben, minthogy jobban vigyázunk a ruháinkra, aligha tehetünk
a fenntarthatóságért.

Mosáskor mindenképpen az adott anyagfajtához ajánlott programot és
az ideális mosószert válasszuk, de a vasalás során is megéri odafigyelni. .
Sőt, bizonyos ruhaneműket és anyagtípusokat nem is feltétlenül
szükséges vasalni. De számos egyéb, szinte semmilyen erőfeszítést nem
igénylő módon megóvhatjuk ruháinkat, ha úgy és arra használjuk őket,
amire valók. Már ezzel a néhány aprósággal igen sokat tehetünk a
ruhaanyag minőségének megőrzéséért, így az esetleges szakadásokat,
fakulást is megelőzhetjük.

Becsüljük meg ruháinkat

Mentsük meg a javítható darabokat

A legnagyobb odafigyelés mellett is előfordul persze, hogy leszakad egy
gomb nadrágunkról vagy kiszakad kabátunk. A kisebb, könnyen eltün-
tethető szépséghibák miatt kár lenne kidobni ruháinkat, és hagyni, hogy
egy apró lyuk miatt a teljes textil kárba vesszen.

Ha a jelenlegi átlagos viselési időnél csak 9 hónappal tovább hordanánk
ruháinkat, már azzal 20%-kal csökkenthetnénk a textíliák környezetter-
helését.
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Szerencsére ma már mindenhez találunk útmutatót az interneten, így
saját magunk is könnyedén eltüntethetünk egy kisebb szakadást vagy 
 lecserélhetünk egy cipzárt. A komolyabb javításokhoz pedig biztosan
találunk a közelben egy jó varrodát, ahol az új termékek árának a töre-
dékéért megjavítják ruháinkat.

Válasszunk jó minőségű ruhákat

A textíliákat kidobásra ítélő sérüléseket és egyéb esztétikai hibákat (mint
például az egyetlen nyár alatt kifakuló festést) már azzal nagy eséllyel
megelőzhetjük vagy késleltethetjük, ha jó minőségű ruhákat választunk.

Vásárláskor az esztétikai és kényelmi szempontok mellett nézzük meg
azt is, hogy az adott ruhanemű milyen anyagból készült, mennyire bírja
a strapát, nem kopik-e vagy nem fakul-e ki túl gyorsan, mennyire kényes
a rendszeres mosásra és vasalásra, de azt is célszerű átgondolni, hogy
milyen gyakran és milyen céllal hordjuk majd.

Adjuk vagy ajándékozzuk el használt ruháinkat

Előfordul persze, hogy nem egy szakadás vagy egyéb hiba miatt nem
hordunk már olyan gyakran bizonyos darabokat, mint korábban, hanem
szimplán meguntuk őket, már nem passzolnak stílusunkhoz. Használt,
de jó állapotú, megkímélt ruháink mások számára még komoly értéket
jelenthetnek, ezért kár lenne őket hagyni a szekrényben porosodni, míg
egyszer csak úgy nem döntünk, hogy ideje kidobni őket. Ajándékozzuk
vagy adjuk el ezeket a darabokat, ezzel is elősegítve, hogy minél tovább
hasznosulhassanak. 

Ma már számtalan online felület közül válogathatunk, ahol továbbérté-
kesítve használt ruháinkat, még egy kis pénzt is kereshetünk. De
érdemes figyelni a divatipari vállalatok ruha visszagyűjtő kezdeményezé-

Egyre több adománybolt működik országszerte, így használt ruháink akkor is jó helyre kerülhetnek,
ha  családi vagy ismerősi körben nem tudjuk elajándékozni őket.



Ha szeretünk kísérletezni, akár teljesen új fazont is szabhatunk megunt
vagy elsőre javíthatatlannak hitt ruháinknak, melyek így látványos,
egyedi darabokként születhetnek újjá. Ha inkább a szolidabb
megoldásokat kedveljük, akkor is számos divatos ruhamentő ötlet közül
válogathatunk. Egy könyökfolttal felturbózott inget vagy blézert még a
szöveg
45

Sokszor már egy napszemüveg és néhány nyaklánc képes feldobni még a legegyszerűbb visele-
teket is és akkor a kendőket, táskákat és a számos ékszert, kiegészítőt még nem is említettük. Régi,
megunt  kedvenceinket számtalan formában variálhatjuk néhány ügyesen megválasztott kiegé-
szítővel. Kár lenne tőlük megválni anélkül, hogy felfedeznénk a bennük rejlő új lehetőségeket.
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seit vagy a kisebb, családi vállalkozásként üzemeletett turkálókat is, akik
szintén nyitottak lehetnek használt ruháink fogadására. A legegyszerűbb
azonban, ha elsőre a családi és baráti körben teszünk egy próbát elaján-
dékozásukkal.

Adjunk új esélyt megunt ruháinknak

Alakítsuk át régi ruháinkat

Nem biztos, hogy csak azért meg kell válnunk megunt ruháinktól, mert
már alig hordjuk őket. Inkább dobjuk fel őket néhány kiegészítővel és va-
rázsoljunk új kedvenceket az unalomig hordott darabokból. Egy kendő-
vel vagy nyaklánccal párosítva teljesen máshogy tekintünk majd az egy-
szerűbb fehér blúzokra is, a kabátok esetében pedig már egy színes sál,
sapka páros is csodákra lehet képes. Egy kis kreativitással anélkül színe-
síthetjük megjelenésünket, hogy új ruhákat vásárolnánk.

Dobjuk fel a megunt darabokat divatos kiegészítőkkel

Már azzal rengeteget tehetünk a hulladékcsökkentés és ezzel együtt a
környezetvédelem érdekében, ha meglátjuk a fantáziát használt ruhá-
inkban, és kidobásra váró felesleg helyett hasznosítható értékként te-
kintünk rájuk. Mi magunk is többféleképpen adhatunk új lehetőséget a
megunt daraboknak, végső lépésként pedig leadhatjuk őket szelektív
gyűjtőpontokon, hogy értékes másodalapanyagként hasznosulhassanak
újra, ahelyett, hogy a hulladéklerakón végeznék bomlásra ítélve.
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letisztult, visszafogottabb stílus kedvelőiként is biztosan szívesen látunk
majd gardróbunkban. Ha egy kis inspirációra lenne szükségünk, bőven
válogathatunk stílustanácsok, ruhaötletek és útmutató videók közül az
interneten.

Környezetünk szempontjából a legelőnyösebb, ha ruháinkat minél to-
vább megőrizzük eredeti funkciójukban. Ennek legegyszerűbb módja,
ha folyamatosan újragondoljuk szerepüket. A kezdetben a hétköznapi
programokhoz vagy munkában hordott pólókat és pulóvereket idővel
befoghatjuk otthoni viselésre, ha pedig már erre sem alkalmasak, akkor
hasznosíthatjuk őket a kerti munka során, a garázsban vagy akár
sportoláskor aláöltözetként.

Amikor végleg leharcoltuk őket, akkor jöhet a funkció újragondolása,
vagyis a korábban ruhaneműként szolgáló textíliák teljesen új formában
történő hasznosítása. A szebb és jobb minőségű anyagokból például
bevásárlótáska, párnahuzat vagy pénztárca készülhet, a lestrapált, gyen-
gébb minőségű textíliák pedig rongyként vagy akár kutyatakaróként
funkcionálhatnak tovább

Számtalan módon hasznosíthatjuk tehát a textíliákat, de természetesen
nem minden anyagfajtából tudunk majd strapabíró bevásárlótáskát
vagy éppen könnyen tisztán tartható díszpárnahuzatot készíteni. Figye-
lembe kell venni az adott textília számos tulajdonságát, mint például az
anyagvastagság, a tisztíthatóság, és ezek alapján dönteni a sorsáról, ha
azt szeretnénk, hogy a hétköznapok során valóban hasznos és hasz-
nálható formában szülessenek újjá. Hogy melyik textília mire alkalmas,
annak pillanatok alatt utánaolvashatunk az interneten, ahol a tematikus
oldalakon, csatornákon  számos ötletet és útmutatót is találunk.

Adjunk új funkciót a használt textíliáknak

Egyetlen szakadás vagy egy kis kopás miatt ne dobjuk ki ruháinkat, mikor az anyag jó része még
menthető, hasznosítható. Járjunk utána, hogy az egyes anyagfajtákból mit érdemes készíteni, hogy
a végeredmény ne csak mutatós, hanem igazán hasznos lehessen.
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Az első fejezetekben bemutatott adatokból jól látszik, hogy a divatipar
elképesztő nyersanyag- és erőforrás igénye hatalmas szerepet játszik
abban, hogy a világ három legszennyezőbb ágazata közé lépett elő.
Éppen ezért különösen fontos, hogy a ruhák előállítása során felhasznált
energia és nyersanyagok ne vesszenek kárba, azok minél tovább a gaz-
daság körforgásában maradjanak, akár az újrahasznosítás során feldol-
gozott értékes másodalapanyagként. Hogy ez megvalósulhasson, nincs
más dolgunk, mint szelektív hulladékként leadni (például az STKH
zöldudvaraiban) a használhatatlanná vált textíliákat, hogy eljussanak a
feldolgozásra specializálódott cégekhez.

Adjuk le szelektíven ruháinkat és tartsuk körforgásban a textíliákat

Vásároljunk fenntarthatóbb ruhákat környezettudatos vállalatoktól

Az első fejezetekben összegyűjtött adatokból egyértelműen kiolvasható,
hogy a divatipar környezetkárosító hatásainak túlnyomó többsége az
előállítási folyamatokhoz köthető. A mesterséges szövetek gyártásához
felhasznált fosszilis tüzelőanyagok, a több ezer vegyszer, a rendkívül ma-
gas víz- és energiaigény, valamint a levegőt és a vizeket szennyező nagy
mennyiségű károsanyag mind óriási problémát jelent.

A pazarlás és hulladéktermelés visszaszorítása, ruháink élettartamának
meghosszabbítása és a textíliák körforgásban tartása mellett tehát
jelentősen csökkenthetjük ruhatárunk ökológiai lábnyomát, ha a magas
maűnyagtartalmú textíliák helyett fenntarthatóbb anyagfajtákból
készült ruhákat választunk., valamint olyan vállalatoktól vásárolunk,
amelyek a gyártástól kezdve a termék teljes életciklusa alatt nagy
hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra. Csak ne hagyjuk magun-
kat megtéveszteni!

Ha csupán egyetlen százalékkal több ruhanemű kerülne újrahasznosításra, már annak köszönhe-
tően 13 millió tonnával kevesebb szén-dioxid kerülne a levegőbe éves szinten világszerte.
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Óriási tévhit, hogy a fast fashion darabok kényelmesebbek, mint a fenntartható textíliák. A len-
vászon például az egyik legjobb anyag, amit csak kívánhatunk a melegebb nyári napokra. Ha pedig
csak egyszer felpróbálunk télen egy kötött, biopamut pulóvert, minden kételyünk elszáll majd.
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Fontos, hogy nem jelenthető ki általánosságban, hogy a növényi vagy az
állati eredetű textíliák a zöldebbek. Mindkét kategóriában találunk fenn-
tarthatóbb és környezetszennyező anyagfajtákat egyaránt, ruháink öko-
lógiai lábnyoma számos hatásból adódik össze, több tényezőt kell figye-
lembe venni ennek megítélésekor.

A gyapja miatt tartott kasmírkecske ökológiai lábnyoma például kima-
gasló a többi haszonállattal összehasonlítva, a növényi eredetű textíliák
esetében pedig a fák rostjainak fehérítésével előállított viszkóz és rayon
tartoznak a legkörnyezetszennyezőbb anyagfajták közé, de óriási vízigé-
nye miatt ide sorolható a pamutgyártás legfontosoabb alapanyaga is, a
gyapot.

Ezekkel szemben a biopamutból, az organikus lenből vagy kenderből
készült textíliák a környezetbarátabb anyagok közé tartoznak. A tenzel,
a lycell és a juta alapú szöveteknek is bátran bizalmat szavazhatunk, ha
nemcsak divatos, hanem fenntarthatóbb ruhákra vágyunk, de az újra-
hasznosított textíliák is zöldebb alternatívát jelentenek.

Keressük a fenntarthatóbb anyagfajtákat

1960

A tiszta len- és kendervászon közel két hét alatt lebomlik, ezzel szemben a
szintetikus szálak bomlása 200 évig is eltarthat. A lassú bomlási
folyamatnak (és a túltermelésnek, túlfogyasztásnak) köszönhetően az 1960
óta legyártott nagyjából 8,3 milliárd tonna műanyag több, mint 70%-a,
vagyis közel 6 milliárd tonna a mai napig velünk van hulladék formájában.

2022

6 milliárd tonna
62 év

8,3 milliárd tonna



A környezettudatos gondolkodásmód és működés mára nem csupán
egy olyan lehetőség, amivel a cégek előnyt szerezhetnek a versenytár-
sakkal szemben, hanem alapvető elvárás a fogyasztók oldaláról, amely-
nek sok vállalat nem tud vagy csak szimplán nem akar megfelelni. Le-
maradni persze egyikük sem akar, ezért sokszor túlzó vagy akár valótlan
zöld tulajdonságokkal ruházzák fel magukat vagy termékeiket, hogy
szöveg

Ne csak azt nézzük meg, hogy milyen ruhákat veszünk, hanem azt is, ki-
től vesszük és miből, valamint hogyan készültek. A környezettudatos
vásárlás alapvetése, hogy döntéseinkkel és pénzünkkel támogatjuk a
vállalatokat, bizalmat szavazunk az általuk képviselt értékeknek és az
általuk működtetett folyamatoknak.

Hiába kínál egy üzlet fenntartható anyagokból készült ruhaneműket, ha
közben számos egyéb módon szennyezi környezetünket. Vásároljunk
olyan vállalattól, amely nem csupán pár biopamut póló kihelyezésével
akarja zöldnek mutatni magát, hanem valóban tesz a környezetvéde-
lemért. Például csökkenti a szállítással járó károsanyag kibocsátást, csak
etikus gyártótól vásárol készterméket, támogatja a használt ruhák újra-
hasznosulását, adományokkal segíti a környezetvédelmi célokat, jó
minőségű ruhákat forgalmaz és a sort még hosszasan folytathatnánk.

Ha a lehető legkisebbre szeretnénk csökkenteni ruháink környezeti láb-
nyomát, akkor érdemes utánaolvasni, hogy mely vállalatok tartoznak a
valóban fenntartható márkák közé. A hivatalos weboldalaikon pedig
konkrét vállalásaikat is megismerhetjük, ami szintén segíthet döntést
hozni.

Vásároljunk etikus, környezetbarát vállalatoktól

Hiába rak ki néhány fenntartható anyagból készült ruházati terméket a polcaira egy vállalat, ha
minden más tevékenysége révén súlyosan szennyezi a környezetet és a hó végén tonnaszámra
égeti el az eladásra nem kerülő ruhákat.
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Az előnyök eltúlzása
Egy ténylegesen zöld tulajdonság hatásainak a felnagyítása. Becsülendő
például, ha egy vállalat beépíti a termékkínálatába a fenntartható
anyagokból készült ruhaneműket. De ha ezek aránya a teljes kínálathoz
képest elenyésző, emellett pedig a megspórolt károsanyag kibocsátás
sokszorosával növekszik évről évre a szállítási folyamatok okozta környe-
zetterhelésük, már nem is tűnnek annyira környezetbarátnak.

Irreleváns állítások
Olyan konkrét állítások, amelyek bár igazak, az ég világon semmi hatá-
suk a termék környezeti lábnyomára nézve. Semmit nem jelent például,
ha egy pamutpóló címkéjére azt írják, hogy esőerdőtől távol előállított
termék. Szimpátiát kelt, holott semmi változást nem hozott, mivel a
pólókat eleve nem az esőerdő közepén állítják elő (legalábbis reméljük).

Homályos megfogalmazások
Olyan hangzatos jellemzőkkel vértezik fel a terméket, amelyekről nem
tudjuk, hogy az adott esetben pontosan mit takarnak, mint például
bolygóbarát, természetes eredetű, innovatív, forradalmi textil. Nem
kizárt, hogy az adott termék egy fokkal valóban fenntarthatóbb, mint   
 szöveg

jobb színben tűnjenek fel és megfeleljenek a környezettudatos fogyasz-
tók elvásárásainak, miközben a környezeti haszon mininális vagy egyál-
talán nem tapasztalható, de semmiképpen nem felel meg a cég által
állított vagy sugallt előnyöknek. Ezt nevezzük zöldre mosásnak. Éppen
ezért fontos, hogy nyitott szemmel és felkészülten induljunk el vásárolni,
ha valóban környezettudatos termékekre vágyunk. Érdemes utánajárni
például, hogy melyek a ténylegesen környezetbarát anyagfajták és mely
tanúsítványokban bízhatunk meg. A következőkben pedig felsoroljuk a
zöldre mosás leggyakoribb technikáit, hogy könnyen kiszúrhassuk őket.

Ha egy hirdetés nem nevezi meg pontosan, hogy mitől környezetbarát az adott termék, ott valószínű-
leg nincs is komolyabban mire hivatkozni. Fogadjunk kételkedve minden olyan marketingfogást,
amely konkrétumok és tények helyett homályos sejtetésekkel, értelmezhetetlen előnyökkel és hang-
zatos, de semmitmondó közhelyekkel igyekszik a környezettudatosság látszatát kelteni.
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korábban, de a homályos megfogalmazásból arra következtethetünk,
hogy komoly, egyértelműen meghatározható és jól mérhető változást
nem eszközölt a gyártó.

Hamis tanúsítványok
Az előző greenwashing technika továbbfejlesztett változata, amikor a
ködös ígéretek mellé egy harmadik féltől származó tanúsítványnak tűnő
logót, ikont, címkét is elhelyeznek a terméken. Ez a megbízhatóság lát-
szatát kelti, pedig előfordulhat, hogy csupán maga a gyártó emeli ki így
az általa fontosnak vélt jellemzőt grafikus formában is.

Bizonyítékok hiánya
Gyanús, amikor egy konkrét, igen jól hangzó állítást nem támaszt alá a
gyártó. Például sem külső fél igazolása, sem saját adat nem erősíti meg,
hogy a gyártás során tényleg 70%-kal csökkent a vízfelhasználás.

Asszociációra épülő utalások
Az egyik legátlátszóbb módszer. Nem ígérnek semmit, nem mutogat-
nak kreált díjakat, nem használnak termékjellemzőket, meg sem pró-
bálnak szavakkal félrevezetni. A termékhez köthető marketingtevé-
kenység alapján mégis úgy érezhetjük, hogy környezetbarát ruhada-
rabot vettünk kézbe. Látványos példa, mikor egy folyóról vagy hegység-
ről neveznek el egy kollekciót, de ide tartoznak a fák, őzek és halak
rajzaival indokolatlanul borított csomagolások is.

Bár érdemes nyitott szemmel járni és kritikusan gondolkodni, ettől
függetlenül fontos, hogy ne lássuk minden jól hangzó termékelőnyben
a zöldre mosás rémét, hiszen rengeteg vállalat működik a környezet-
tudatosságra törekedve és számos ténylegesen fenntarthatóbb termék
közül válogathatunk.
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9 nemzetközi tanúsítvány, amelyben bátran megbízhatunk

Ha a lenti címkékkel találkozunk, biztosak lehetünk benne, hogy
egy megbízható, hiteles, nemzetközileg elismert szervezet minő-
sítette környezetbarátnak az adott ruhát. Érdemes persze utána-
olvasni annak, hogy az egyes tanúsítványok milyen kritériumok
teljesülése esetén érdemelhetők ki, hiszen az egyes szervezetek
értékelési szempontjai közt akadhatnak eltérések. A felsorolás
nem teljes körű, természetesen számos további olyan minősítés
akad, amelyben nyugodtan megbízhatunk. Most csupán a legis-
mertebbeket és leggyakoribbakat válogattuk össze.
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másodlagos nyersanyag
Azok az anyagok, amelyek a megfelelő kezelés révén újra hasznosít-
hatók és feldolgozhatók nyersanyagként, így a gazdaság körforgásában
maradnak értékként, ahelyett, hogy hulladék keletkezne belőlük.

mikroműanyag
A műanyagok szerkezete a bomlási folyamat során, főként a napsu-
gárzáson keresztül érkező ultraviola sugárzás hatására szétesik. A leváló,
5 milliméternél kisebb darabokat nevezzük mikroműanyagoknak.

mesterséges anyagok, textíliák
A szálasanyagokat eredetük szerint két fő csoportra oszthatjuk. A termé-
szetes szálak alapanyagait a természetből (növények, állatok) nyerik, a
mesterséges szálakat pedig kémiai eljárással, gyárilag állítják elő. A mes-
terséges szálakon belül is két fő csoportot különíthetünk el, a termé-
szetes alapanyagú mesterséges szálakat és a szintetikus szálakat. Utób-
biakat vegyipari eljárásokkal, többnyire kőolajszármazékok felhasználá-
sával hozzák létre.

zöldre mosás (greenwashing)
A vállalat a termékeit vagy saját magát olyan zöld tulajdonságokkal,
előnyökkel ruházza fel a marketing tevékenysége révén, amelyek nem
teljes mértékben vagy egyáltalán nem felelnek meg a valóságnak.
Lényegében úgy mossák zöldre a terméket, ez esetben a ruhaneműket
és tüntetik fel jó színben a környezettudatos működést elváró
fogyasztók előtt, hogy a vállalat által megfogalmazott állítások csúszta-
tások, esetleg túlzóak vagy akár teljesen valótlanok. A fogalommal
zöldre festésként is gyakran találkozhatunk.

Fogalomtár

emisszió
Kibocsátás, jelen értelmezésben a gyártási és szállítási folyamatok során
a levegőbe és a környezetbe kerülő szennyező anyagok.

fast fashion
Magyarul gyors- vagy igénydivatként is használjuk. A legújabb trende-
ket a lehető leggyorsabban lekövető és azt a fogyasztókhoz a lehető leg-
gyorsabban eljuttató működési modell. Az ágazat a könnyen hozzáfér-
hető és ezzel együtt gyorsan is cserélődő, sokszor olcsó és gyenge minő-
ségű alapanyagokból előállított ruházati termékekre épít. 

fenntarthatóság
Szükségleteink olyan formában történő kielégítése, mely során a termé-
szeti erőforrások és a környezet megőrzését is biztosítjuk a jövő generá-
ciói számára. 

impulzusvásárlás
Erősen érzelmi alapon, külső ingerek hatására hirtelen meghozott, előre
nem tervezett vásárlói döntés, amely során a korábbi tapasztalatokat és
sokszor a racionális érveket sem vesszük figyelembe. A külső inger lehet
egy leárazás vagy szimplán egy régóta vágyott ruhadarab megpillantá-
sa, mely hatására gyakran a megszokottól eltérő módon cselekszünk.

környezeti haszon
Jelen értelmezésben a divatipari vállalatok és a fogyasztók által hozott
döntéseknek és cselekvéseknek a természeti erőforrásokra és a környe-
zet állapotára gyakorolt, egyértelműen kimutatható és beazonosítható
pozitív hatásai.

Fogalomtár
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Utószó

A Divat ára című e-bookot a 2022. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét
alkalmából szervezett szemléletformáló sorozatának részeként állította
össze az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. Bízunk benne, hogy a
kiadványban olvasható tények, érdekes adatok révén sikerült részletes,
mégis jól átlátható képet adnunk a divatipar és megváltozott fogyasztói
szokásaink okozta környezetszennyezés problémaköréről, amelynek
ismeretében a helyes irányok és a változtatáshoz szükséges lépések
kijelölését és az ezek irányába történő elindulást is megkönnyíthetjük. A
cégünk honlapján (www.stkh.hu) található, folyamatosan frissülő
"Szemetes tanulságok" rovatban és a "Tudástár" menüben számtalan
további, a fenntarthatóság legkülönfélébb területeivel kapcsolatos
érdekes és elgondolkodtató adatot, fontos tudnivalót és hasznos
tanácsot olvashat.
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