
Kledingproductie en kinderen
1. Wat weet je over problemen in de kledingindustrie?

4. Wie moet er vooral iets veranderen om te zorgen dat kinderarbeid
niet meer voorkomt en kleding met respect voor mens en milieu wordt geproduceerd?

6. Wat zou volgens jou een goede oplossing zijn voor het probleem?

Opvallend!

5. Vind je dat bedrijven moeten worden gestraft als
blijkt dat hun kleding via kinderarbeid is verkregen?

Top 3 van overig:

 

 Ben je bereid om meer geld uit te geven aan kleding
die niet door kinderen is geproduceerd en waarvoor de arbeiders

een redelijk loon krijgen en goede arbeidsvoorwaarden hebben?

!
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Ja, ik ga zeker betere kleding kopen

Ik zou wel willen, maar waar kan ik dat doen?

Nee, het maakt mij niks uit

Ik ga er over nadenken

Ja!

Het maakt mij niks uit

Nee, alleen als ze dat zelf willen

2. Weet je of de winkel waar jouw kleding vandaan
komt op een verantwoorde manier kleding produceert?

Ja, ik weet het en ik denk er over na

Ja, ik weet er wel iets van 

Nee, ik zou er wel graag iets over willen weten

Nee, het maakt mij ook niks uit
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De kinderen ...

De politici

De baas van de fabriek

De baas van de katoenplantage

Overig
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Schuldigen oppakken
en boetes opleggen

Beter en vaker controleren 

Informatie over de situatie vrijgeven (voorlichting)

Verbod op kinderarbeid

Nieuwe, strengere wetten invoeren 

Voor scholing zorgen

Winkels moeten deze kleding boycotten
en niet meer verkopen
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NEDERLAND

Resultaten van een open

enquête door Jongerenpanel

UNICEF Nederland via social

media onder 400 Nederlandse

 jongeren tussen 13 en 18 jaar.

 71 procent van de respondenten 

is jongen, de rest zijn meisjes.

De meisjes gaven veel vaker 

uitgebreid antwoord op 

de open vragen

(mei 2016).
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