Storbritannien

Bæredygtig mode
”Hvis du er en kvinde, der sætter pris på slidstærkt tøj af høj kvalitet og har interesse i at vide, hvor tøjet
kommer fra, er du kommet til det rette sted. Godt for din garderobe, fantastisk for din stil og endnu mere
for dine penge. Mode er let, men stil kræver karakter”, udtaler Sam Roger fra ”Ethics Girls” (De etiske
piger). Ethics Girls er en online bæredygtig modebutik, der markedsfører og sælger smukke mode- og
livstilsprodukter. Alle varerne er lavet i højeste kvalitet, smukt designet og vigtigst af alt, produceret under
ordentlige forhold.
Ethics Girls blev grundlagt af Sam Roger, en
kvindelig, kooperativ iværksætter. Kooperativet
har nu 60 medlemmer, inklusiv ansatte,
leverandører og kunder. Ethics Girls er et
kooperativ, hvilket betyder, at butikken er ejet af
individuelle andelshavere. Samtlige der køber en
andel i Ethics Girls har stemmeret og muligheden
for aktivt at have indflydelse på
forretningsstrategien. Samtidig har medlemmerne
også andel i butikkens profit og ikke mindste
muligheden for at involvere sig i en
lokalsamfundsbaseret forretning.
Omdrejningspunktet for kooperativet Ethics Girls er tanken om at kunne drive virksomhed som en åben
proces med mulighed for individuel deltagelse inden for det forretningsområde, der omhandler mode og
detailhandel. Dette giver flere individer mulighed for at bidrage med deres input, fx når der skal træffes
beslutninger i forhold til indkøb, i stedet for, at blot en enkelt person
eller udelukkende personalet bestemmer, hvilket fremmer en
demokratisk tilgang til forretningen. Det medfører også, at der
eksperimenteres med, at kunderne faktisk kan deltage i processen med
at udvælge, hvilken stil og hvilke designs, der skal indkøbes.
Dermed adskiller Ethics Girls sig markant fra den traditionelle
fremgangsmåde inden for detailhandlen, hvor det ellers er
modehusene og butikkerne, der dikterer, hvad kunderne skal have
mulighed for at købe. Ethics Girls tror på, at detailhandlerne med deres
store indflydelse kan være med til at skabe en mere bæredygtig
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modeindustri. De vil kunne bruge deres idéer og løsningsforslag i forhold til de mange problemstillinger, der
eksisterer inden for industrien og være med til at sørge for fx bedre betaling til bomuldsproducenterne,
acceptable arbejdsforhold på beklædningsfabrikkerne og bidrage til at udvikle tekstiler, der er bæredygtige.
Der findes ikke kun én rigtig løsning på de mange udfordringer industrien står overfor på nuværende
tidspunkt. Derfor støtter Ethics Girls også både designere, tøjmærker og studerende i deres arbejde og har
til mål at kunne fremme nye idéer, der er med til at skabe flot
design, tøj i høj kvalitet og i sidste ende smukt tøj som kvinder vil
elske at iklæde sig.
Ethics Girls’ mål betyder, at de går ind for brug af miljøvenlige
materialer og produktionsmetoder og gode arbejdsforhold for de
ansatte i industrien.
Ethics Girls står ved kvaliteten af deres mærker og deres egen idé
om, at man som modebutik kan medvirke til at skabe en mere
bæredygtig modeindustri.
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