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A textilipar alapanyagául szolgáló növények (pl. a gyapot) jel-
lemzően rendkívül vízigényesek, a terméshozam növelése ér-
dekében pedig nagyarányú a növényvédő szerek, rovarirtók 
használata, amivel együtt jár a talaj- és az élővizek elszennye-
zése. Az alapanyag előállítása és a tényleges gyártás sokszor 
más kontinensen történik, olyan munkakörülmények között, 
amelyek a dolgozók egészségét is veszélyeztetik (káros ve-
gyi anyagoknak való közvetlen kitettség), és a gyermekmun-
ka sem példa nélküli.

Szerencsére egyre több olyan vállalkozás, szervezet és kez-
deményezés jön létre, amely az etikus, organikus alapanyagok 
használatát éppúgy szem előtt tartja, mint a vegyszerek nél-
küli vagy a vízmentes textilfestést (pl. lézertechnológia alkal-
mazásával). 

A 2015 júliusában alakult Textile & Clothing Business Labs 
(TCBL) célja, hogy új alapokra helyezze az európai textil- és ru-
házati szektort, új utakat kutasson a tervezéshez, a gyártáshoz 
és az együttműködéshez. A négyéves kutatási és innovációs 
projektet az Európai Unió Horizont 2020 programja finanszírozza. 

A TCBL-hez bárki csatlakozhat: várnak ágazati vállalkozáso-
kat, kutatókat és felfedezőket, szolgáltatókat és szakértőket, 
akik elősegítik a tudáscserét és az innovációt. A létrejövő ér-
tékalapú közösség közös célja, hogy alternatív válaszokat ad-
jon a jelenleg jellemző túltermelés és az egyre csökkenő minő-
ség helyett, miközben 2025-re 20%-kal szeretnék mérsékelni a 
textilipar környezetterhelését.

A Budapesten működő PINKPONILO közösségi varroda és 
ruhajavító műhely egyik vezetője, Kudron Anna válaszolt né-
hány, TCBL-hez kapcsolódó kérdésünkre. 

Milyen előnyökkel jár a TCBL-tagság?

2018 nyarán csatlakoztunk a TCBL-hálózathoz, amely az eu-
rópai fenntartható divat területén aktív szereplőket köti ösz-
sze. Ez egy olyan tudás- és információbázis, amelyről koráb-
ban csak álmodoztunk. Rendszeresen kutatunk új anyagok, 
technológiák, tervezők után, de a napjaink hossza limitált. Itt 
kérdéseket tehetünk fel, konferenciákra jelentkezhetünk, illet-
ve olyan kutatási anyagokhoz, statisztikákhoz és szakmai írá-
sokhoz férhetünk hozzá, amelyek segítik a munkánkat. Nem 
titkoljuk – mivel a kezdetek óta célunk a fenntarthatóbb ru-
határ kialakítása – , hogy szükségünk van ilyen szakmai fóru-
mokra, brandekre. Nagyon izgalmas lehetőség az is, hogy be-
pillantást nyerhetünk a kutatólaboratóriumok munkájába.

Hogyan zajlik a kommunikáció?

Folyamatosan figyeljük a TCBL oldalait, illetve ha konkrét kér-
désünk van, a mentorunknak írunk e-mailt. Előfordult, hogy 
egy anyagkeresés kapcsán, máskor anyagok tesztelése, ere-
detvizsgálata miatt kerestük meg. Legutóbb pedig az Euró-
pai Hulladékcsökkentési Hét alatt megvalósított „Zero Waste 
is the new black” eseménysorozatunk előkészítésében kértük 
a segítségét.

Kellett valamilyen vállalást tenni vagy feltételt tel-

jesíteni a csatlakozáshoz?

A működésünket kellett bemutatnunk. Ezt követően jeleztek 
vissza, hogy lehetséges a csatlakozás. Szerencsére a mi cél-
kitűzéseink és az aktív szerepvállalásunk (pl. a hazai Fashion 
Revolution eseményeken) ehhez elegendő volt.
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LÉPÉSEK A FENNTARTHATÓ
DIVAT FELÉ 
A textilipar a környezetet leginkább szennyező 
iparágak egyike a világon. A „fast fashion” 
térhódítása, a vásárlásra ösztönzés és az 
átlagosan 10 hetente változó divattrendek 
mellett ma már egyre többen dolgoznak azon, 
hogy a fenntarthatóság e területen is megje-
lenjen – mind a gyártók, mind a vásárlók 
körében.






