
– Mi a cél? Mit érhet el egy nonprofit szervezet?
– A cél elsősorban az, hogy elindítsunk egy párbeszédet a ruha-
ipar és a fogyasztók között. Azt látom, hogy sok területen egyre 
tudatosabbak az emberek: érdekli őket, mit esznek, hogyan 
készülnek a technikai eszközeik, mire adják ki a pénzüket. 
Ez az érdeklődés a ruháink irányába itthon még nem igazán 
alakult ki. Épp azoknak a termékeknek az előállítási módja 
és származási helye nem érdekel bennünket, amelyeket nap 
mint nap a testünkön viselünk. A szervezet a divatipar számos 
visszásságára hívja fel a figyelmet, és arra buzdít, hogy járjunk 
utána, ki, hol és hogyan készítette a ruháinkat. Minél többen 
teszik fel a kérdést, annál nagyobb lesz a nyomás a márkákon, 
hogy átláthatóvá tegyék rendszerüket.

– Milyen tevékenységeket terveztek itthon? 
– Egyelőre online kampánnyal, egy-két kisebb rendezvény, 
előadássorozat szervezésével és annyi hazai tervező/gyártó 
felkeresésével foglalkoztunk, amennyi belefért az időnkbe. 
Azt látom, hogy első körben azokat sikerült megszólítani, 
akik már amúgy is érdeklődtek a fenntarthatóság iránt, 
vagy már ismerték a szervezetet. A következő időszakban 
igyekszünk szélesebb körökhöz is eljutni.

– Mit vársz a magyar szervezet működésétől? 
– Természetesen a hazai vásárlók figyelmét is fel akarjuk 
hívni a probléma létezésére, de a személyes elvárásaim 

túlmutatnak a szervezet céljain. Ha a hazai divatszakmát 
nézem, azt látom, hogy egy szűk körben jó és fontos párbe-
szédek zajlanak az iparról, trendekről, még a fenntartha-
tóságról is, de elkövettük azt a hibát, hogy nem vontuk be 
a nagyközönséget a diskurzusba. Egymás között vagyunk, 
egymásnak szervezünk rendezvényeket (lásd divathetek, 
ahova sokszor lehetetlen még szakmabelinek is bejutni), 
de az átlagfogyasztót nem szólítjuk meg. Ezen a Fashion 
Revolution kapcsán változtatni szeretnék. Nagyon fon-
tos első lépés, hogy a szakmából elköteleződjenek azok, 
akiket érdekel a téma, de ki kell nyitnunk a kapukat, és 
a laikus divatkövetőkhöz is szólnunk kell. A divat ma 
Magyarországon elképesztően kirekesztő, pedig nem kéne 
annak lennie. A kampány során lehetőséget látok arra, 
hogy megismerjük és megszólítsuk a vásárlókat, és hogy 
kialakítsunk valamiféle összetartást a szakmán belül is. 
Talán ez utóbbi a legnehezebb kihívás. 

– Egyszerű vásárlóként hogyan lehet csatlakozni hozzátok? 
– Csatlakozni úgy lehet, ha a közösségi média oldalán 
a #whomademyclothes hashtaggel posztol egy képet a ruha-
címkéjéről. Ez a kérdés az adott ruha gyártójának szól, 
a szervezetünk központja pedig méri, hogy hányan csat-
lakoztak a kérdés feltevéséhez. Döbbenetes számok van-
nak már. A számadatok nyilvánossá tételével nyomást 
gyakorlunk a márkákra, hogy felismerjék: a mai vásárlót 
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elköteleződés azt is jelentheti, ha tudatosan vásárlunk, 
mellőzük a felesleges holmik megvételét, és igyekszünk 
minél jobb állapotban megőrizni a ruháinkat.  

érdekli a környezettudatosság és hogy honnan jön a ruhája. 
Nem véletlen, hogy egyre több márka vezet be környe-
zetbarát kollekciót. Természetesen az elveink melletti 
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