Lad mig lige præsentere mig selv; Mit navn er Becky og jeg er
administrerende direktør for ”Whomadeyourpants?”
(Hvemharlavetdinebukser?) - en kooperativ virksomhed, der laver intet
mindre end fantastisk smukt undertøj af stoffer som britiske producenter
for længst ville have smidt ud.
Jeg grundlagde en kooperativ virksomhed, fordi jeg ville give arbejdsløse
udenlandske kvinder mulighed for at få et job. Jeg sagde derfor mit tidligere
arbejde op og startede forretningen. Man kan roligt sige, at i stedet for at
besidde et velbetalt, men super kedeligt job, skabte jeg et virksomhed, hvor etik og skønhed spiller
sammen.
Da jeg startede virksomheden, var det miljørigtige
Fairtrade lingeri, man fandt på markedet dødkedeligt.
Dengang handlede Fairtrade alene om, hvilken type
fibre man brugte i produktionen. Imidlertid var min
tanke om Fairtrade lingeri meget anderledes; jeg ville
have blonder og skrigende farver! Jeg tror, at I kender
dem; De dersens elastiske blonde hotpants. Det var
netop denne type lingeri, vi besluttede os for at lave.
Jeg ønskede mig lingeri, som skreg farver - lilla, sort, rødt, grønt, blåt, elfenben... smukt og dejligt
lingeri.

Lingeri & FN’s internationale kooperative År 2012
Jeg ved godt, hvad I tænker lige nu: Hvad i alverden har lingeri at gøre med det internationale
kooperative år 2012? Det vil jeg meget gerne forklare:
Vi er en kooperativ virksomhed, som er ejet af vores medlemmer, det vil sige de mennesker, der
arbejder i Whomadeyourpants? Vi laver et produkt, der gør folk glade. Vores navn får tit folk til at
grine. Men andre gange undres de også over, hvem i alverden, der har lavet deres underbukser? I
det hele taget har vi skabt et produkt, der er virkelig fantastisk. For når jeg taler med alle de
kvinder, der arbejder her, kan jeg mærke deres lidenskab for det, de laver. Og så kan jeg mærke
det håb og den glæde, som kvinderne her udstråler, ikke mindst fordi de
rent økonomisk kan klare sig selv.
Det, der gør vores kooperative virksomhed virkelig anderledes, er, at
noget enestående og bæredygtigt skabes af de smukke ting, vi er med til
at producere. Jeg tror ikke, at Fairtrade skal være kedeligt eller sådan
noget kjortel-agtigt noget. Jeg synes, at Fairtrade skal være festligt. Det,
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der virkelig betyder noget for mig, er, at lave et
anstændigt produkt som mange mennesker har lyst
til at købe. For mig at se, er det den perfekte løsning.
Denne type foretagende er et klassisk eksempel på,
hvordan man kan hjælpe folk ud af fattigdommen.
Kooperativer er for mig at se et værktøj, der kan
skabe forandring. Som eksempler har vi her i vores
virksomhed set medarbejdere åbne deres første
bankkonti og begynde at tage kørekort. Og andre får
endda mulighed for at betale for ekstra undervisning
til deres børn.
Alt, hvad vi tjener på vores produkter, går til vores
virksomhed, til medarbejdernes uddannelse og løn
og i sidste ende til deres familier. Vi mener, at alle
har ret til at få sig et job, så de kan klare sig selv. Og
så tror vi på, at der kan laves gode, glade og
anstændige produkter. [Dette er et uddrag fra en
blog skrevet af Becky John for Divine Chocolate
hjemmeside.]

Co-op name: Whomadeyourpants
Main trade: Industry and Services
Number of employees: 2
Number of members: 6
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