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the Devil Wears
Fast Fashion 

Az ördög 
fast fashiont visel 
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TudATOSSág ÉS OPTIMALIZáLáS

A fenntarthatóság a divatvilágban ugyanolyan szignifikáns ténye-
ző lett, mint az élelmezés területén, és ugyanannyira is követel 
forradalmi változásokat, valamint tudatosságot mindannyiunk ré-
széről. A fast fashion, mint mára világosan látszik, szörnyetegként 
uralja a piacot. A divat miatt kupacokban állnak a harmadik világ 
területén a kidobott ruhák, melyek lebomlási ideje több, mint két-
száz év. Mindez azért, mert meguntuk a trendcserélődésben avíttá 
vált kedvenceinket, ledobtuk és újat vásároltunk helyettük – vagy 
épp a rapid sebességgel, megkérdőjelezhető minőségben készülő 
ruhák hamarabb nyúlnak ki, szakadnak fel és használódnak is el 
olykor hordhatatlanul csúnyára. Ha benned is felmerült a kérdés, 
mégis hogyan lehetnél részese a fenntartható divatnak anélkül, 
hogy le kéne mondanod a trendekről, akkor van egy jó hírünk:  
a kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad, ha egyetlen létfon-
tosságú dolgot nem tévesztünk szem elől. Ez pedig a divat iránti 
tudatosság. 

Először is nézzünk mélyen az ellenség szemébe: mivel állunk pon-
tosan szemben? A fast fashion definíciója alapján az a folyamat, 
amikor a kifutó legújabb trendjei és divatirányzatai gyorsan eljut-
nak a fogyasztókhoz. A fókusz a folyamatok optimalizálásán van. 
Olcsó előállítási költségek mellett, gyorsan gyártják le a különféle 
ruhaneműket, így a vásárlók is alacsony áron tudnak hozzájutni  
a divatos holmikhoz. Ez a gyártási filozófia európai gyártóktól szi-
várgott át az Egyesült Államokba és ma már a 21. század letagad-
hatatlan része.”

VíZBŐL JóSOLT TRENdEK 

80 milliárd ruha. Ennyit termel ki évente a textilipar a világon, 
így a létrejött hulladék és a gyártási folyamatok közben használt 
kémiai anyagok miatt az olajipar után a ruházati- és textilipar  
a második legkárosabb iparág a Földön. A gyors termelés valahol 
az eldobható divat szinonimája, mivel a tömegpiacra gyártó nagy 
fashion márkák viszonylag alacsony áron szállítanak házhoz és kí-
nálják ruháikat impozáns üzleteikben. Az egyre több vásárlásnak 
köszönhetően 2000 és 2014 között megduplázódott a ruhaipar 
termelése, így a ruhaipari hulladékok száma is, mivel egy-egy da-

AWARENESS AND OPTIMIZATION

Just as in the field of food production, sustainability has become 

a significant factor in the fashion world, and requires just as many 

revolutionary changes in lifestyle and awareness from all of us. These 

days, It seems clear that fast fashion is a monster that dominates much 

of the world. Discarded clothes, that will take more than 200 years to 

decompose, accumulate in piles in third world countries at the same 

rapid rate that we grow tired of our favourite garments. We throw them 

out in order to follow the ever-changing current of trends, or because 

these mass-produced clothes stretch, tear, or wear quickly – so much 

so that they become unwearable. If you’ve ever wondered how to be  

a part of sustainable fashion without giving up on trends, we have good 

news. you can have your cake and eat it too if you don’t lose sight of 

one quintessential concept: awareness.

First, we must look deep into the enemy’s eyes: what are we facing, 

exactly? Fast fashion is an industry which ensures that the latest 

trends from the catwalks reach consumers almost simultaneously to 

their premiere. To achieve this, companies focus on the optimization 

of production processes. With low production costs, garments are 

produced rapidly so consumers can buy runway fashion for a fraction 

of the price. This production strategy historically began primarily in 

European companies, then followed by the United States, and has since 

become a characteristic part of the 21st century.

TRENDS PREDICTED FROM WATER

80 billion pieces of clothing. That is how much the global textile 

industry produces annually. Because of the chemicals used and 

waste generated in the process, the clothing and textile sector is the 

second most harmful in the world, following only the oil industry. 

Fast production has becomee a synonym for disposable fashion, as 

big fashion brands produce clothes for the mass market, make home 

deliveries, and offer their product in alluring stores for relatively low 

prices. Thanks to the increase in shopping between 2000 and 2014, 

production in the industry has doubled, along with its resulting waste. 

We often discard an item after only wearing it once – not to mention 

those garments at the back of our wardrobes on the “I totally forgot 

I have this one” shelf that end up in the bin without even being worn.

hA A divAt gyorsétterme A fAst fAshion, Akkor fine diningjA biztosAn A slow fAshion – és míg utóbbi jóvAl ízletesebb fogásokAt kínál, A legtöbben mégis  
A könnyen elérhető, olcsó és gyorsAn kész menüket válAsztjuk. viszont úri hóbortjAink vAgy épp nemtörődömségünk A divAt világábAn félelmetes károkAt 
okoz A föld nevű bolygón – így nem árt felvenni gyémántokkAl kirAkott, hArcos kesztyűnket A mindent elborító fAst fAshion ellen, és olyAn AlternAtív 
megoldások felé nyitni, melyekkel – tAlán – még megállíthAtóAk ezek A folyAmAtok. mutAtjuk is, hogyAn!  

if fast fasHion is tHe fast food of fasHion, tHen slow fasHion is most Certainly fine dining – and wHile tHe latter offers far more deliCious Courses, most of us still 
CHoose tHe widely aCCessible, CHeap, and ready to eat meals. However, our eCCentriCities and negligenCe in tHe fasHion world is Causing frigHtening Harm aCross our 
planet. we must put on our diamond-enCrusted gauntlets to figHt tHe overwHelming Current of fast fasHion, and engage solutions tHat Can – possibly – stop tHese 

Habits. we will sHow you How!
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#whomademyclothes
fotók / photos: instagram.com/project_stopshop
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rabot extrém esetben egyszeri használat után is kiselejtezünk, nem 
is beszélve azokról, melyeket fel sem veszünk és a ruhásszekrény 
mélyén hevernek a „már el is felejtettem, hogy van ilyenem” pol-
con – majd hordás nélkül fogják a kukában végezni. 
 
A probléma másik jelentős része a víz. A textilgyártás során, a víz-
hiány ellenére, óriási mennyiségű vizet használnak fel a márkák, 
amelyek nagy részét szennyező anyagokkal, például fehérítőkkel, 
savakkal, festékekkel és színezékekkel töltenek meg. Állítólag a kí-
nai és indiai folyók színe előre jelzik a divat következő árnyalatait, 
mivel a textilipar közvetlenül szennyezi az ottani vizeket. A nem 
biztonságos munkakörülményekről nem is beszélve. A gyártás és 
az ezzel járó környezetszennyezés után pedig megesik, hogy egy 
fast fashion nagyhatalom 12 tonna új ruhát éget el évente, csak 
mert már nem divatos és nem kelt el a piacon.

LASSíTáS MINT ALTERNATíVA: SLOW FASHION

A lassú divat, más néven ökodivat, a fast fashionre adott tudatos 
válasz. A sokkal fenntarthatóbb divatfilozófiát képviselő megoldás 
igazi mozgalommá nőtte ki magát, mely a jó minőségre, a fenn-
tartható gyártásra és a méltányos feltételek mellett dolgozó terme-
lőkre épül. A kifejezést először Kate Fletcher ökológus fogalmazta 
meg egy cikkében, amelyben az etikus divatipart a lassú élelmi-
szer-mozgalomhoz hasonlította.

A lassú divatfilozófia magába foglalja a vintage ruhák felvásárlá-
sát, a régi ruhák átalakítását, az otthoni körülmények között varrt 
ruhákat, valamint a tartósabb, minőségi ruhák vásárlását is. És  
a gép nem áll meg; az új ötletek és a termékinnovációk folyama-
tosan újradefiniálják a lassú divatot és újabb fenntartható megol-
dásokat kínálnak.

ALuLRóL, gyáRTáSSAL, LOKáLISAN,  
HASHTAggEL

Számos kezdeményezés próbál erőt venni magán és tudatos vásár-
lásra buzdítani. Az egyik ilyen próbálkozás a #whomademyclothes 
hashtag alatt fut az Instagramon, ahol kifordított ruhák címkéjével 
készítenek a résztvevők szelfit, ezzel is jelezve azt a tényt, hogy ők 
is a lassú divat mozgalmával értenek egyet. A kampány azt a kér-
dést feszegeti, hogy ki készíti a ruhákat. A ruhagyártás folyamata 

Another significant element of the problem is water. Despite water 

shortages in factory areas, fashion brands use extraordinary amounts 

of water, and dispose equal amounts filled with pollutants such 

as brighteners, acids, paints, and dyes back into the surrounding 

environments. Allegedly, because the textile factories directly pollute 

local waters, the colours of the rivers in China and India have been 

said to forecast the next shades of fashion. To make matters worse, 

after production by underpaid workers in unsafe work environments, 

and the consequent pollution that results, fast fashion giants end up 

burning 12 tons of new clothes annually, because the surplus products 

are no longer in fashion and thus cannot be sold.

SLOWING DOWN AS AN ALTERNATIVE: SLOW FASHION

Slow fashion, also known as eco fashion, is a new answer to fast fashion. 

This solution has grown into a true movement promoting a more 

sustainable fashion philosophy, built on environmentally conscious 

production and fair working conditions for manufacturers. The phrase 

was first used by ecologist Kate Fletcher to compare the ethical fashion 

industry to the slow food movement in one of her articles.

The philosophy of slow fashion emphasizes purchasing vintage clothes, 

modifying old ones, sewing clothes at home, and buying more durable, 

higher quality garments. But the movement doesn’t stop there: new 

ideas and product innovation continues to redefine slow fashion and 

offer more sustainable solutions to what, and how, we wear.

FROM BELOW, WITH PRODUCTION, IN HUNGARIAN, WITH 
HASHTAGS

Numerous initiatives make an effort to promote conscious shopping. One 

of them can be found by searching the hashtag #whomademyclothes 

on Instagram, where users take selfies with the labels of their clothes 

turned inside out to identify with the slow fashion movement. The 

campaign focuses on who makes the clothes we wear every day. The 

process of manufacturing clothes involves many steps and is very 

complex, so it is possible that not even the brand itself knows the 

conditions under which the clothes, or textiles, are produced.

The thesis of visual artist Elizabeth Illing appeared on Instagram as well, 

where she calls fast fashion the fast food restaurant of fashion - which, 

let’s admit, is rather fitting. She uses garment labels as weapons to 

  Érdekes megvizsgálni, hogyan skálázhatóak az állati szőr-

ből és bőrből készült termékek a slow fashion vonalzóján? Mivel ezek  

a hamisítatlan termékek évekig, vagy akár generációkon átívelve meg-

maradnak és magas minőséget képviselnek ahelyett, hogy pár hét alatt 

elhasználódnának – így a nem egyszeri használatra, lecserélésre terve-

zett slow fashion koncepcióját támogatják. Azonban míg a környezetet 

kevésbé szennyezik, addig sajnos nem mondunk újat azzal, hogy ezek-

nek a termékeknek mind az állatvilág látja kárát. 

 It is fascinating 

to see how products made of animal fur and leather fares in the 

framework of slow fashion. Because these high quality materials last for 

years or even across generations instead of wearing out in only a few 

weeks, they do not fit within the concept of fast fashion - designed to 

be used only once, then replaced. However, while they don’t pollute the 

environment as much, it is common knowledge that animals suffer from 

these products.

#whomademyclothes
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Studio Juliannie
fotók / photos: studiojuliannie.com
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több lépésből áll és nagyon komplex, így még maga a márka sem 
biztos, hogy tisztában van a ruháinak a gyártási körülményeivel.

Szintén az Instagramon ütötte fel a fejét Elizabeth Illing vizuális 
művész diplomamunkája, aki a fast fashiont a divat gyorsétter-
mének nevezi, ami valljuk be, igazán találó. A címkét használja 
fegyverként, ahol megjelöli, hogy hol készültek az egyes ruhák, 
így visszakereshetőek a körülmények is. Azt vallja, hogy nem vá-
sárol olcsó ruhát, mert azt feltehetőleg rossz körülmények között 
gyártották (és valószínűleg kizsákmányolt nők készítették, mivel  
a ruhaiparban 80%-ban nők dolgoznak, jelentős részük nevetsé-
ges bérezésért). 

MIT gONdOLNAK ERRŐL A MAgyAR BRANdEK?

Egyre több magyar kezdeményezés üti fel a fejét nap mint nap; 
ők nem ellenzik a ruhavásárlást mint hobbit vagy szenvedélyt, 
és szerencsére nem is kampányolnak amellett, hogy soha többet 
ne vegyünk új ruhát, és életünk végéig elégedjünk meg egyetlen 
pólóval. Sokkal kreatívabban állnak hozzá a kérdéshez. Eszter Vi-
rág-Meyer például használt farmerkabátokat gondol újjá, a Sha-
rolta márka elhasznált farmerekből készít táskákat és új ruhákat, 
a Hababa store-ban pedig turkálós ruhákat dizájnolnak újra híres 
magyar tervezők. De ugyanígy felfigyelhetünk olyan brandekre is, 
mint a teljesen magyar, barátságból született szerelemgyerekre,  
a Studio Juliannie-ra. A kétfős lánycsapat minőségi táskáit letisz-
tult, minimalista dizájn jellemzi, melyhez mindig csempésznek 
egy kis vidámságot az anyagokkal, kiegészítőkkel vagy épp szí-
nekkel. A luxusminőség mellett fontos számukra a viselhetőség,  
a sokoldalúság, és a mindennapi praktikum is – és nem utolsó érv, 
hogy magyar tervezők egyedi termékeinek megvásárlásával a fast 
fashion kiegészítők helyett időtálló darabokat szerezhetünk be, 
melyek meg amellett, hogy kiszolgálnak, még a magyar egyedi di-
vattervezőket, a lokális kreatív piac fennmaradását és fejlődését is 
támogatják.

Így úgy maradhatunk hűek az elveinkhez és viselhetünk tren-
di darabokat egyszerre, hogy azzal nem ártunk másoknak, sem 
a környezetünknek, és még tudatos vásárlónak is mondhatjuk 
magunkat, amivel újabb közösséghez csatlakozhatunk és meg-
ismerhetünk hasonló gondolkodású bajtársakat is. A sor pedig 
korántsem ér véget. A magyar piacon találkozhatunk kerékpárgu-
mi-belsőből készült ékszerekkel, elhasznált molinókból gyártott 
hátizsákokkal, vagy éppen lemezekből készült szemüvegkeretek-
kel is. 

REuPCyCLINg!

Ez az eljárás megér egy új fejezetet, mivel könnyen és akár azonnal 
alkalmazható. Az újrahasznosítás által újra büszkék lehetünk arra, 
amit viselünk, és egyszerűen vehetjük fel a harcot a fast fashion 
ellen.

identify their places of production and their labour and environmental 

implications. Illing claims she does not buy cheap garments because 

they are likely manufactured under terrible conditions, and were most 

probably made by exploited women. Eighty percent of the workforce 

in the fast fashion industry are women who work for obscenely low 

daily wages.

WHAT DO HUNGARIAN BRANDS THINK?

More and more Hungarian initiatives are appearing every day. These 

progressive movements embrace fashion as a hobby and passion, 

and don’t campaign for never buying new clothes, or tell us to wear 

the same T-shirt for the rest of our lives. Instead, they look at the 

question from a much more creative perspective. For example, Virág-

Meyer Eszter rethinks used denim jackets; the brand Sharolta makes 

bags and coats from worn out jeans; and in Hababa stores, famous 

Hungarian designers remake second hand clothes. Brands like Studio 

Julieannie, a completely Hungarian lovechild born of friendship, may 

catch your attention too. The women duo make quality bags of clean 

lines and minimalist design, with an added hint of joy in their materials, 

accessories, or colours. Besides high quality, wearability, variety, and 

everyday practicality, it is also important for them to produce an 

alternative to the accessories of fast fashion. Instead, you can purchase 

durable and unique products, which will not only last for a long time, 

but also support the work and development of the local and creative 

market of Hungarian designers.

With the strategies of slow fashion, we can remain true to our 

principles and wear fashionable clothes without harming others or the 

environment. It also gives us the opportunity to join a new community 

of conscious shoppers, and get to know comrades with similar ways 

of thinking. And this is far from the end: we can find jewelry made 

from inner bicycle tubes, backpacks from worn out banners, or even 

eyeglass frames made of vinyl records on the Hungarian market.

REUPCYCLING!

This process is so easy to begin, it deserves a new chapter. Through 

recycling, we can be proud of what we wear again, and fight fast 

fashion quicker and easier. 

Studio Juliannie
“On thing is for certain: if we are more aware of 

what happens and consciously change our habit, 
sustainable fashion will not remain 

a utopian vision.”

„Egy valami biztos: ha egy kicsit is felkapjuk 
a fejünket és tudatosan változtatunk 
a szokásainkon, úgy a fenntartható divat 
nem marad utópisztikus jövőkép.”
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Ebbe a kategóriába tartozik például az is, amikor a gyártók al-
ternatívan újrahasznosított anyagokat használnak fel a gyártás 
során. A leleményes afrikaiak a Kenyai Köztársaságban például 
használt gumiabroncsból készítenek papucsokat, mindezt a helyi 
lakosság bevonásával, így egyúttal a munkanélküliség problémára 
is kreatív megoldást találtak. Szerencsére ezekre az alternatívákra  
a nagyobb márkák is felfigyeltek; például az Adidas óceáni hulla-
dékból készíti legújabb futócipőinek egy részét, ami azért jó, mert 
számos brandtudatos vásárlójuk márkahűségét meglovagolva 
szisztémás változásokat hozhatnak az iparágon belül.

A témát napokig lehetne feszegetni, és alternatív megoldások szá-
zait kipróbálni, de egy biztos: ha csak egy kicsit is felkapjuk a fe-
jünket arra, mi folyik körülöttünk, és ennek érdekében tudatosab-
ban választunk és változtatunk a szokásainkon, úgy a fenntartható 
divat nem csupán egy utópisztikus jövőkép marad. Legyünk egy 
jobb világ részesei, és őrizzük meg a természet szépségeit, miköz-
ben nem támogatjuk a mérgező folyamatokat – mert valljuk be, 
emésztésben csakúgy, mint a magunkra öltött kommunikációban 
is egészségesebb és stílusosabb lehet a gyorsról kicsit lelassítani.  

Manufacturers can also have a role in recycling – for example, some 

choose recycled materials as an alternative to new ones in production. 

The resourceful people of the Republic of Kenya make flip flops from 

old tires and involve the local community in the process, hence finding 

a creative solution to the problem of unemployment in the area. Bigger 

brands have adopted these alternative methods as well; Adidas made 

its latest running shoes from trash found in the ocean. The company 

has a global clientele whose brand loyalty has supported systematic 

changes to the industry.

The potential of slow fashion is infinite, and countless new solutions 

can be introduced to the industry. But one thing is certain: if we are 

more aware of what happens around us and change our habits in 

order to join other conscious shoppers, sustainable fashion will not 

remain a utopian vision for the future, but a present day reality. Be  

a part of a better world and preserve the beauty of the Earth’s natural 

environment: don’t support poisonous processes of the textile industry. 

Sustainable consumption is healthier and more stylish, not only in what 

we digest but also with the fashion we wear. Let’s slow down a little!

 

1  A turkálók a fenntartható divat 

zászlóshajói, arról nem is beszélve, 

hogy fantasztikus kincseket 

lelhetünk egy-egy turkálás során, 

melyektől ezerszer egyedibbé 

válik a ruhatárunk is – úgyhogy 

turkálásra fel!

2  Limitáld a vásárlásokat, és 

igyekezz olyan darabokat venni, 

melyekben teljesen biztos vagy, 

hogy viselni is fogod őket!

2  Cserélj ruhákat olyan barátok-

kal, akivel hasonló a stílusotok és 

méretetek ahelyett, hogy pénzt 

költenétek egy-egy új ruhadarabra!

4  Nézd meg a címkéket a fel- 

használt anyagokról és gyártási 

helyekről, legyél brandtudatos, és 

vásárolj olyan minőségi ruha-

darabokat, melyek lényegesen 

hosszabb ideig bírják a strapát! 

5  Támogasd a környezetben 

elérhető, helyi tervezők munkáját: 

vegyél egyedi darabokat és áldozz 

a slow fashion nagyon is stílusos 

oltárán!

6  A modern fashioniszták piaco-

zása kérdés nélkül a garázsvásár: 

elképesztően izgalmas dolgokat 

lehet felfedezni egy-egy garázs-

vásáros privát divatkiárusítás 

alkalmával!

7  Nem kellő ruháidat pedig add 

be egy közeledben lévő szeretet-

szolgálatba vagy Charity Shopba, 

így biztos lehetsz benne, hogy régi 

kedvenceid új életre kelnek valaki 

máson!

1  Second hand stores are the 

flagships of sustainable fashion. 

We can discover fantastic 

treasures that make our wardrobe 

a thousand times more unique – 

so get ready for the treasure hunt! 

2  Limit your shopping and try 

to buy clothes that you are certain 

you will wear! 

3  Swap clothes with your friends 

who share similar styles and sizes, 

instead of spending new clothes! 

4  Check labels for the materials 

used during production and the 

places of manufacture. Be brand-

conscious and buy quality clothing 

that lasts! 

 

5  Support the work of local 

designers around you: buy one of  

a kind items and worship at the 

very stylish altar of slow fashion!

6  Garage sales have become 

a marketplace of the modern 

fashionista: we can come across 

incredibly exciting pieces in these 

private home sales!

7  Take the clothes you no longer 

need to a clothing bank or charity 

shop nearby, so your old favourites 

can be reborn on someone else!

7 tipp hogyan tehetsz te is
a Fenntartható Divatért

7 ways to do more for  
sustainable fashion


