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Biz, işçilerin örgütlenmesini 
sağlayan temiz, güvenli, adil, 
şeffaf ve hesap verebilir bir 
moda endüstrisi için kampanya 
yürütüyoruz. Bunu araştırma, 
eğitim, işbirliği, mobilizasyon ve 
savunuculuk yoluyla yapıyoruz. 

Moda endüstrisini ilgilendiren 
konular hiçbir zaman tek bir kişi, 
marka veya şirkete indirgenemez. Bu 
sebepten tüm sistemi dönüştürmek 
için hepimiz seslerimizi çıkarmaya 
odaklanıyoruz. Sistemik ve yapısal 
değişikliklerle moda endüstrisi 
milyonlarca insanı yoksulluktan 
kurtarabilir ve onlara iyi ve onurlu 
geçim kaynakları sağlayabilir. Bu, 
yaşadığımız gezegeni koruyabilir 
ve yenileyebilir. İnsanları bir araya 
getirebilir ve bireyler ve topluluklar 
için büyük bir sevinç, yaratıcılık 
ve ifade kaynağı olabilir.

Bizler çevreyi koruyan ve dönüştüren 
ve büyüme ve kârdan ziyade 
insanları önceleyen küresel bir 
moda endüstrisine inanıyoruz.

Bizler Fashion Revolution’uz. 
Bizler tasarımcılar, 
akademisyenler, 
yazarlar, yöneticiler, 
politika belirleyiciler, 
markalar, perakendeciler, 
pazarlamacılar, üreticiler, 
imalatçılar, işçiler, sendikalar 
ve moda severleriz. Biz 
endüstriyiz ve biz halkız. Biz 
dünya vatandaşıyız. Biz seniz. 
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Fashion Revolution Haftası 
her yıl 24 Nisan’ı içine alan 
haftada gerçekleşir. Bu tarih 
2013 Rana Plaza çöküşünün 
yıldönümüdür. Bangladeş’te 
bir bina olan Rana Plaza, 
yaklaşık 5.000 kişiyi istihdam 
eden bir dizi hazır giyim 
fabrikası barındırıyordu. Bu 
binadaki insanlar, en büyük 
küresel moda markalarının 
birçoğu için hazır giyim 
üretiyordu.

Bina çöktüğünde 1,100 ‘den 
fazla kişi öldü ve 2,500 
kişi de yaralandı, bu olay 
tarihteki dördüncü büyük 
endüstriyel felaket oldu. 
Kurbanlar çoğunlukla genç 
kadınlardı. 

Rana Plaza felaketi 
ve Fashion Revolution 
hareketinin oluşumu 
hakkında daha fazla bilgiye 
ulaşmak için web sitemizi 
ziyaret edin:
www.fashionrevolution.org
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Fashion Revolution 
kurulduğundan 
beri, dünyanın her 
yerinden insanlar 
moda endüstrisinden 
değişim talep etmek için 
seslerini yükseltiyor ve 
çaba sarfediyorlar. Ve 
bu, işe yarıyor. Endüstri, 
bu sesleri dinlemeye 
başlıyor.  

Markaların kıyafetlerinin 
nerede üretildiği ve 
malzemelerinin çevre 
üzerindeki etkisi 
konusunda şeffaf 
olduklarını görüyoruz. 

Üreticilerin fabrikalarını 
daha güvenli hale 
getirdiğini ve tedarik 
zincirindeki insanların 
daha fazla görünür 
ve duyulur olduğunu 
görmekteyiz. 
Tasarımcılar artık yeni 
kıyafetler tasarlarken 
insanları ve gezegeni 

düşünüyorlar. Vatandaşlar 
satın almadan önce 
düşünüyorlar.

Fakat hikaye mutlu sona 
ermekten çok uzak. Biz 
daha yeni başlıyoruz. 
Giysilerimizi üreten her 
işçi gerektiği gibi insanca 
bir şekilde görünüp, 
duyulup, ücretleri ödenene 
ve içinde yaşadıkları ve 
çalıştıkları ortamlar güvenli 
olana kadar duramayız. 
Tüketim kültürü değişene 
ve kıyafetlerimizi ve onları 
üreten insanları sevmeyi 
ve takdir etmeyi öğrenene 
kadar duramayız. 

Hep beraber, 
bir devrim 
yaratacağız.
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IndustriALL 
Küresel Sendika 
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küresel düzeyde müzakere 
eder. IndustriALL başka bir 
küreselleşme modeli ve 
demokrasi ve sosyal adalete 
dayalı, insanlara önem 
veren yeni bir ekonomik ve 
sosyal model için savaşır.

Tekstil, hazır giyim, 
ayakkabı ve deri endüstrisi 
IndustriALL küresel ağındaki 
14 ticaret sektöründen 
sadece bir tanesidir. Hazır 
giyim üreten ülkelerde 
sektörel pazarlık; yaşam 
ücretleri, güvenli çalışma 
koşulları ve cinsiyet eşitliği 
için esastır. 

IndustriALL Küresel 
Sendika madencilik, 
enerji ve imalat 
sektörlerinde 140 
ülkeden 50 milyon işçiyi 
temsil ediyor ve dünya 
çapında daha iyi çalışma 
koşulları ve sendikal 
haklar için mücadeleyi 
yükselten küresel 
dayanışmada bir güçtür. 

IndustriALL çok uluslu 
şirketlerin gücüne 
meydan okur ve onlarla 

“Fashion Revolution ile birlikte, 
moda endüstrisinde değişim talep 
eden sesleri çoğaltıyoruz.  Sizlerin 
giysilerini üreten hazır giyim 
işçileri,güvenli bir işyeri ve yaşam 
ücreti alma hakkına sahiptir.”
- Christina Hajagos-Clausen, 
   Direktör, Tekstil & Hazır Giyim Endüstrisi, IndustriALL
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Katılmanın dört yolu



Eylem: Tüm dünyada insanlara 
şunu söyleyin  ‘I Made Your Clothes’. 

İster pamuk çiftçisi, ister boyacı, bir 
iplikçi, dokumacı ya da hazır giyim 
işçisi olun, fotoğrafınızı çekin ve 
sosyal medyada paylaşın. 
(Facebook, Twitter, Instagram, vs). 

Fashion Revolution fotoğrafınızı çekmek için ‘I Made Your Clothes’
posterini bilgisayarınıza indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz. 
Aynı indirme bağlantısından, ayrıca ‘I made your bag/belt/hat/
jewellery/scarf/shoes’ posterlerini de indirebilirsiniz. 
Burada ayrıca başka dillere çevrilmiş posterleri de bulabilirsiniz.  

Fotoğraflarınızı Facebook, Twitter, Instagram veya sizin ve 
sendikanız tarafından kullanılan platformlarda yayınlayın. 
Dünyaya kim olduğunuzu, ne yaptığınızı söyleyin ve 
#IMadeYourClothes hashtagi ile @fash_rev ve @industriall_gu 
etiketlerini ekleyin.

Kıyafet ürettiğiniz herhangi bir moda markasını biliyorsanız, 
bu markaları da etiketleyebilir ve kıyafetlerin etiketlerini 
gösterebilirsiniz.
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Önerilen mesaj:
My name is                             [isminiz] and 

#IMadeYourClothes in                                  [ülke adı] 

at                                 [fabrika adı]. I made 

your clothes / shoes / bags / etc for                          

                                      [marka(lar)] and I am a 

member of                                  [sendikanız].   

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wumNR7L7cYN5VUPk8sNmDtl_3KUMJf8W
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ri1DMqf-7iXnbp5XQnUW9Oqx-g4ddLTg
https://twitter.com/Fash_Rev
https://twitter.com/IndustriALL_GU




Eylem: bir etkinlik düzenleyin

AÇIK FABRIKA TURU: İşçiler ve sendika üyeleri ile tanışmak, 
yaptığınız işleri öğrenmek ve insanların işyeri koşullarını iyileştirme 
çabalarınızı neden desteklemeleri gerektiğini anlatmak için 
mümkünse halkı işyerinizi veya sendika bürosunu ziyaret etmeye 
davet edin. Ayrıca bölgesel ya da ulusal milletvekillerini ve üretim 
yaptığınız markaları da davet edebilirsiniz. Bu aynı zamanda onların 
da yaptığınız iş hakkında bilgi edinmeleri için bir fırsat olabilir. 

GÖSTERI: Eğer sendikanız belirli bir konuda kampanya yürütüyorsa, 
bu konuda farkındalık yaratmak için kamusal alanda bir gösteri 
düzenlemek isteyebilirsiniz. Kampanyanıza küresel düzeyde dikkat 
çekmek için Fashion Revolution’ın indirilebilir ve yazdırılabilir 
#IMadeYourClothes posterleri ve sosyal medya hashtag’leri gibi 
ücretsiz kaynaklarını kullanabilirsiniz. Geçmiş örnekler arasında 
Bangladeş İşçi Dayanışma Merkezi’nin “Giysilerinizi Korku İçinde 
Yaptım” (I Made Your Clothes in Fear) kampanyası ve AWAJ Vakfı’nın 
Rana Plaza anma nöbeti yer alıyor.
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YUVARLAK MASA TOPLANTISI / SORU+CEVAP: Sendika üyelerini 
ve işçileri, işverenleri, marka temsilcilerini, yerel veya ulusal 
milletvekillerini, STK’ları ve hatta tüketicileri bir araya gelmeye 
davet edin ve küresel moda endüstrisinin durumunu, işçilerin 
karşılaştığı zorlukları ve gerekli çözümleri bulmak için güven 
ve şeffaflık ilkeleriyle, birlikte çalışmanın önemini tartışın. Bu 
etkinlikte Fashion Transparency Index, ya da White Paper gibi 
Fashion Revolution kaynaklarını paylaşabilirsiniz. 

https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fashion_transparency_index_2019?e=25766662/69342298
https://www.fashionrevolution.org/wp-content/uploads/2015/11/FashRev_Whitepaper_Dec2015_screen.pdf


Eylem: bir blog makalesi yazın 

Kişisel hikayeler, işçilerin ve sendika üyelerinin hayatlarının 
içyüzünü anlayabileceğimiz çalışmak için motivasyonlarını ve 
gelecek için hayallerini de içeren hikayeler arıyoruz. Fashion 
Revolution blogu için bize hikayelerinizi gönderin. Bize şunları 
söyleyin:

• Sen kimsin

• Nerede yaşıyorsun ve çalışıyorsun

• Hangi markalar için üretim yapıyorsun (biliniyorsa)

• Görev tanımın ne

• Sendika içindeki rolün ne

• Sendikanızın karşılaştığı herhangi bir mücadele ya da şu 
anda yürüttüğünüz kampanyadaki sorunlar neler

• Sendikalaşmak çalışma koşullarınızı nasıl geliştirdi

• Ürettiğiniz kıyafetleri giyen insanların sizin hakkınızda ne 
bilmesini istersiniz 

Blog makaleleri 700-1200 kelime olmalı ve sizin bir fotoğrafınızı 
(#IMadeYourClothes posterleri ile), işyerinizi, ve / veya sendikanızı 
içermeli. Temsil ettiğiniz işçiler adına bu hikayeleri siz de biraraya 
getirebilirsiniz.  

Metin & fotoğraflar pbrannmark@industriall-union.org email 
adresine gönderilebilir.  

Unions Are Important: the 
Factory Owners Listen to Us
Jessmin Begum

I have worked in six different factories in total. In 
those 15 years, I have seen many different labels. 
I have manufactured clothes for brands such as 
H&M, Gap, Walmart, S.Oliver, C&A, Zara. I first started 
working in the garment sector after completing my 
Higher Standard Certificate of education. A neighbour 
told me about a job in a garment factory; so I joined. 

In my first job I was a ‘helper’. That means I was 
cutting the threads from the seams of the clothing. I 
did that job for a month and then I was promoted to 
a seamstress. I worked in that factory for one year. 
Then I got a job at another factory where the salary 
was higher. I worked in that factory for the next nine 
years and earned 7700 Taka (85€/£62/$96) including 
overtime.

DAHA FAZLA OKU
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Eylem: bir video çekin 

Kişisel hikayeler, işçilerin ve sendika üyelerinin hayatlarının 
içyüzünü anlayabileceğimiz hikayeler arıyoruz. Cep telefonu 
kameranızla (ya da basit bir çekim cihazıyla) basit bir video 
çekebilir ve bize kendiniz hakkında, hazır giyim endüstrisindeki 
işiniz ve sendikanızaki çalışmalarınız hakkında bilgi verebilirsiniz. 
Fashion Revolution YouTube kanalı için bize videolarınızı gönderin. 

Eğer sendika lideri iseniz, çok sayıda sendika üysinin hikayelerini 
derleyip bizimle paylaşmanızı öneririz. Bunlar tek bir videoda 
derlenebilir. Bu videoda şu sorulara cevap verin: 

• Adnız nedir?

• Hangi ülkede yaşıyorsunuz?

• Hangi markalar için üretim yapıyorsunuz (biliniyorsa)?

• Görev tanımınız ne?

• Bir sendikaya üye olmak, insane yakışır iş ve ücret elde 
etmenize nasıl yardımcı olur?

• Sendikanızın şu anda karşı karşıya kaldığı herhangi 
bir sorun ya da şu anda yürüttüğünüz kampanyada 
sorunlarınız var mı?

• Ürettiğiniz kıyafetleri giyen insanların sizin hakkınızda ne 
bilmesini istersiniz?

Bu videoda #IMadeYourClothes posterlerinden birini 
kullandığınızdan emin olun. 

Videolar pbrannmark@industriall-union.org email adresine 
gönderilebilir.

TEKNIK İPUÇLARI: 

• Düz bir arka plan kullanın

• Ya da videoyu çalıştığınız 
fabrika veya işyerinizde 
çekin

• Sesin net olduğundan 
emin olun

• Eğer video İngilizce 
değilse, altyazı ekleyin 

• Videonun uzunluğu 2 
- 6 dakika olmalı 
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Kampanyaya katılmanın diğer yolları 

Kendi ülkenizi bulun
Yerel Fashion Revolution 
takımınıza ya da grubunuza 
katılın ve yerel Fashion
Revolution Haftası 
kampanyasını burada 
destekleyin. 

Haberi yayın
Fashion Revolution Haftası’na 
katılmak için başkalarını da size 
katılmaya davet edin. Sosyal 
medya için gerekli posterleri 
ve kampanya materyallerini 
burada bulabilirsiniz. 

Üreticiler için kampanya 
katılım kılavuzu
Sendika temsiliyeti olmayan 
bir çiftçi, dokumacı, boyacı, 
hazır giyim işçisi ya da moda 
imalatçısı iseniz, Üreticiler için 
Katılım Kılavuzu ‘nu inceleyin.  

Okuyun
Sorunlar hakkında kendinizi 
eğitin ve değişim yaratmaya 
ardım edecek yeni 
çözümlerden ilham alın.  
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Kaynaklarımızı açık erişim 
ve herkes için ücretsiz 
tutmamıza yardımcı olun, 
böylece moda endüstrisinde 
değişimi teşvik etmeye 
ve kıyafetlerimizi üreten 
insanların hayatlarını 
iyileştirmeye devam edebiliriz. 

Eğer bu kaynağı yararlı 
bulduysanız, bu şekilde 
devam etmemize yardımcı 
olmak için £5/$5/€5 gibi 
küçük bir tutarda bağış 
yapmayı düşünün.

BAĞIŞ YAPIN 

https://www.fashionrevolution.org/donate/

