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Környezetbarát életszemlélet  

Környezetbarát életszemlélettel élni a világban, a ruházkodás szempontjából azt 

jelenti, hogy elkerüljük a fogyasztói társadalom csapdáit és a kereskedelem 

nyomásának ellenállva nem vásárolunk újabb és újabb termékeket. 

 A divat körforgásának kihasználása: Időről-időre visszatérnek a stíluselemek, 

textíliák, de mindig egy kicsit másképp. Meglévő ruháink kreativitással és 

kézügyességgel könnyűszerrel újra hordhatóvá és divatossá alakíthatók. 

 Környezettudatos, ha a már nem hordott ruhákat elajándékozzuk, vagy 

tovább adjuk új felhasználásra. Lényeg, hogy a még hordható, mások 

számára értéket képviselő darabok ne a kukában végezzék. 

Nem könnyű tudatosnak lenni, hisz  

 Ipari szinten folyik a vágygerjesztés az újdonság birtoklására: kollekciók jönnek 

ki egymás után, arra ösztönözve a divatra fogékony embereket, hogy újabb 

és újabb vásárlásokba bocsátkozzanak. 

 A tömegpiaci gyártás ontja magából a kevésbé jó minőségű, de ugyanakkor 

sokak számára elérhető, alacsony árú termékeket. 

A textilipar káros hatásai 

 A divatipar nagymértékben felelős a környezetszennyezésért, ugyanis a 

textíliák, ruhák gyártási folyamata rendkívül vízigényes, nagymértékben 

jellemző a vegyi anyagok felhasználása, de a műszálas termékek használata 

után felhalmozódó hulladékról se feledkezzünk meg. 

 Gazdasági és társadalmi hatás: Az elkészült ruhák ár-érték aránya nem 

feltétlenül fedi a valóságot, hiszen az előállítási költségek gyakran meg sem 

közelítik azt az árat, melyen a késztermék megvásárolható. A nagyobb profit 

érdekében még a világméretű divatcégek között is akad, amelyik a fejlődő 

országokban rossz munkakörülmények között, méltánytalan munkabérért 

dolgoztat, így a fogyasztó által kifizetett összeg nagy része a gyártók és 

kereskedők zsebében jelentkezik. 

 

SLOW mozgalmak – Élj lassabban! 

(építészet, lakberendezés terén is használt fogalom) 

Tudatos szembefordulás a fogyasztói társadalom és a globalizáció kihívásaival. 

Jellemzői: 

 Átgondoltabb, tudatosabb fogyasztás 

 Magasabb életminőség: minőségi termékek, ruházat vásárlása, hogy a 

termék élettartamát meghosszabbítása. 



 Tartalmasabb élet 

 Gazdasági fenntarthatóságra törekvés 

 Slow fashion: ökotudatos szemlélet a divat követésében 

 

Do It Yourself mozgalmak 

Régi ruhák „feltámasztása”, régiből új darabok létrehozása 

DIY – Csináld magad! Alakítsd át! Hasznosítsd újra! 

Tárgyak életciklusának meghosszabbítása, tudatos tervezéssel, újrahasznosítással. 

Környezetbarát, mert  

 saját munkaerő és energia felhasználásával  

 helyi, saját alapanyagokból valósul meg. 

Az elkészült tárgy, ruhadarab a készítő kreativitásának eredménye. Nem baj, ha nem 

tökéletes, a fontos, hogy a készítő elégedett legyen az eredménnyel. 

 

Tudatos fogyasztás (az ipari tömegtermelés ellen tudatossággal) 

Lehetőségek: 

 Cserebere: már nem hordott darabok elcserélése, továbbadása gardrób 

vásárokon vagy online oldalakon (Used staff for sale) 

 Használt, jó minőségű, olcsó termékek vásárlása (turkálókban) és egyedi, 

személyre szabott átalakítása 

 Helyi vásárok előnyben részesítése, kézműves termékek vásárlása 

 Leértékelések keresése (Outlet): olcsóbban, jó minőségű termékek beszerzése 

 Vintage boltok: egyéniséget tükröző egyedi darabok vásárlása 

 Örökölt ruhadarabok átalakítása 

 

A divat irányzatok, elemek ciklikusan visszatérnek. Például az 1960-as évek stílusa, 

motívumvilága ismét megjelent a legnagyobb divatházak kollekcióiban, a 2010-es 

években. Ezért a minőségi darabokat nem kell kidobni, hordhatóvá, divatossá 

alakíthatók: 

 szabással, varrással, különböző darabok összeillesztésével, 

 díszítés festéssel, rajzolással (filctollal, festékspray-vel, zománcfestékkel), 

 képzőművészet más ágaiból átvett stíluselemek felhasználásával. 

 

Mindennapi használati tárgyak is átalakíthatók divatos kiegészítőkké, például lehet: 

 edényalátétből festett, dekoratív nyakbavaló, 

 szoknyából divatos, egyedi hátizsák, 

 ipari anyagból festett nyaklánc, 

 elektromos kötözőből karkötő és nyaklánc. 

 


