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Tijd voor  
verandering in de 

katoenwereld
minder schade voor het milieu - eerlijke prijzen - fatsoenlijke arbeidsomstandigheden 

Succes voor weefsters 
in Guatemala

Chilam Balam is een ambachtelijk textielbedrijf in Quetzal-

tenango, Guatemala. Via dit bedrijf worden de producten 

verhandeld van 300 textielproducenten, voornamelijk inheem-

se vrouwen die weven volgens de eeuwenoude tradities van 

hun volk. De ontwerpen zijn een combinatie van deze Indiaan-

se weeftraditie en moderne Europese trends. Onder de naam 

Balam wordt de textiel voor een eerlijke prijs op de Europese en 

Noordamerikaanse markt verkocht.

Chilam Balam werkt nauw samen met de niet-gouvernemen-

tele organisatie (ngo) Chilam. Zowel het bedrijf als de ngo 

ontvangen financiële steun van ICCO. Hierdoor draagt ICCO er 

aan bij dat de ngo de organisatie van de aangesloten producen-

ten kan versterken en Chilam Balam zijn productiecapaciteit 

kan uitbreiden. De vraag naar de textielproducten van Chilam 

Balam groeit, zowel op de interne als de externe markt. 

Uitbreiding van de productiecapaciteit op korte termijn is 

daarom noodzakelijk.

ICCO biedt ook personele ondersteuning, onder andere in de 

vorm van een Nederlandse ontwerpster die helpt bij het 

ontwerpen van producten voor de Europese markt en het 

opleiden van lokale mensen. Guatemala heeft een interessante 

textielgeschiedenis, maar geen textielopleiding waar professio-

nals worden opgeleid op het gebied van ontwerp, weven, 

confectie en presentatie. Om een goede positie te veroveren in 

de wereldmarkt is juist die kennis onontbeerlijk. 

Steeds meer organisaties zien Chilam Balam als een voorbeeld-

project dat om navolging vraagt. Het bedrijf draagt namelijk 

niet alleen bij aan economische groei, maar ook aan herwaar-

dering van de lokale weeftraditie. Dit steunt de inheemse 

bevolking in hun proces van emancipatie, noodzakelijk na vele 

jaren van discriminatie.

Doet u mee?

ICCO biedt kennis, expertise en financiële 

ondersteuning aan initiatieven die bijdragen 

aan een eerlijkere, socialere en milieuvrien-

delijkere productie van kleding en katoen. 

Wilt u weten wat ICCO voor uw organisatie 

kan betekenen? Neem dan snel contact met 

ons op.CCO partner van  

ondernemende mensen

ICCO is de interkerkelijke organisatie voor 

ontwikkelingssamenwerking. Wereldwijd 

geven wij financiële steun en advies aan 

lokale organisaties en netwerken die zich 

inzetten voor toegang tot basisvoorzien-

ingen, het op gang brengen van duurzame 

economische ontwikkelingen en het 

bevorderen van vrede en democratie. Ook 

verbinden wij ondernemende mensen in 

Nederland en in ontwikkelingslanden met 

elkaar. Wij werken intensief samen met 

maatschappelijke organisaties waaronder 

ontwikkelingsorganisaties, onderwijsinstel-

lingen en bedrijven. Zo helpen wij mensen 

in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-

Europa een menswaardig bestaan op te 

bouwen en economisch op eigen benen te 

staan. ICCO heeft 250 medewerkers.
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Ook de sociale omstandigheden laten veel te wensen over. Het over-

grote deel van de katoenboeren in ontwikkelingslanden kan – mede 

door oneerlijke concurrentie uit het westen – het hoofd nauwelijks 

boven water houden. Bovendien zijn in de meeste fabrieken en ateliers 

waar de ruwe katoen tot kleding wordt verwerkt, de arbeidsomstan-

digheden ronduit erbarmelijk. 

Maar er zijn ook hoopgevende ontwikkelingen. Zo is de vraag van 

consumenten naar biologische en fair trade katoen de afgelopen jaren 

sterk toegenomen. Bedrijven merken dat het tij aan het keren is en staan 

steeds meer open voor verandering. En de media schenken veel aandacht 

aan de onrechtvaardige subsidies waarmee de Verenigde Staten en Europa 

kleine producenten in ontwikkelingslanden uit de markt drukken. 

Wat moet er gebeuren?
Om de productie en verwerking van katoen rechtvaardiger, socialer en 

milieuvriendelijker te maken, moeten in de eerste plaats krachtige 

samenwerkingsverbanden ontstaan tussen producenten, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Daarnaast zal de westerse consument 

moeten worden geïnformeerd over duurzame katoen. 

 

 

 

 

 

 

 

Professionalisering van de katoenproductie moet ervoor zorgen dat 

katoenboeren op een duurzame manier structureel aan de vraag naar 

biologische en fair trade katoen kunnen voldoen. Samenwerking met 

importeurs is hierbij essentieel: wanneer de vraag naar duurzame 

katoen stijgt, zullen steeds meer producenten gemotiveerd raken hun 

productiewijze aan te passen.  

Wat doet ICCO?
ICCO zet zich al jaren in om de internationale markt voor katoen en 

kleding duurzamer, milieuvriendelijker en rechtvaardiger te maken. 

Op deze manier wil ICCO bijdragen aan een daadwerkelijke ver-

betering van de situatie van kleine katoenboeren en textielarbeiders. 

ICCO doet dit onder andere door:

- aanbieders en afnemers van duurzame katoen met elkaar in 

contact te brengen;

- katoenboeren te helpen directe toegang te krijgen tot 

internationale markten;

- bedrijven te ondersteunen die duurzaam willen produceren;

- aandacht te vragen voor de positie van arbeiders en hun 

werkomstandigheden;

- de publieke opinie ten aanzien van duurzame katoen 

positief te beïnvloeden;

- bij te dragen aan de ontwikkeling van universele  

keurmerken voor biologische en fair trade kleding;

- te protesteren tegen de gesubsidieerde overproductie van 

westerse katoen.

ICCO beschikt over een groot arsenaal aan middelen om zowel 

aanbieders als afnemers van duurzame katoen en kleding te helpen 

een nieuwe weg in te slaan. ICCO verstrekt subsidies, leningen en 

garanties voor investeringen en biedt inhoudelijke kennis en ondersteu-

ning. Hiermee helpt ICCO duurzame katoenproducenten hun markt-

positie te versterken, zodat zij zonder verdere steun hun eigen geld 

kunnen verdienen. Eerlijke handel – en niet ontwikkelingshulp – is 

daarbij het uitgangspunt. Daarnaast beschikt ICCO over een groot 

netwerk waarin producenten en importeurs van duurzame katoen 

met elkaar zaken kunnen doen.

Om de productie- en arbeidsomstandigheden 

in de internationale katoen- en textielproductie 

structureel te verbeteren, werkt ICCO samen 

met gelijkgezinde nationale en internatio-

nale organisaties. ICCO steunt meerdere 

strategieën die kansen bieden voor katoen-

producenten van duurzamere productie, 

naar biologische tot fair trade productie.

Duurzaam
ICCO werkt samen met het Better Cotton 

Initiative. Dit initiatief ontwikkelt richt- 

lijnen voor een productiesysteem waar een 

eerste basis voor duurzaamheid en betere 

sociale omstandigheden wordt gecreëerd. 

Dit systeem moet volgens ICCO ruimte 

bieden voor grote productievolumes en is 

een eerste stap richting biologische en fair 

trade productie. Andere leden van dit 

initiatief zijn Organic Exchange, Conservation 

International, United Nations Environment 

Programme, World Wildlife Fund, IKEA, adidas 

Group (AG), Hennes & Mauritz, Gap Inc. en Oxfam. 

Biologisch
Om katoenproducenten en kledingfabrikan-

ten te stimuleren een duurzame richting in 

te slaan, werkt ICCO bijvoorbeeld samen 

met Organic Exchange, een Amerikaanse 

organisatie die een actieve lobby voert om 

textielbedrijven meer biologische katoen te 

laten gebruiken. ICCO en Organic Exchange 

hebben een Farm Development Programme 

ontwikkeld om de afname van biologische 

en eerlijke katoen uit Afrika, India en 

Latijns-Amerika te vergroten, armoede te 

verminderen en het milieu te verbeteren.  

Fair trade
Naast een duurzamere biologische produc-

tie, streeft ICCO naar een eerlijke katoen-

handel, zodat producenten een betere prijs 

voor hun product krijgen. Daarom werkt 

ICCO samen met Fairtrade Labelling Organisa-

tion (FLO), die criteria ontwikkelt waaraan 

producenten en importeurs van fair trade 

katoen moeten voldoen. 

Sociaal
In de katoenverwerkende industrie richt 

ICCO haar activiteiten op de arbeidsom-

standigheden in de kledingindustrie. Door 

druk van onder meer consumenten zijn er 

de afgelopen jaren allerlei particuliere 

initiatieven geweest om de sociale normen 

te verbeteren. Vakbonden, ondernemingen 

en niet-gouvernementele organisaties zijn 

in actie gekomen. Er is steeds meer aandacht 

voor afstemming van bestaande initiatieven, 

ingegeven door kostenbesparingen en 

efficiëntieverbeteringen. ICCO vindt deze 

bewegingen belangrijk en steunt daarom de 

Fair Wear Foundation in Nederland en een 

groter internationaal initiatief, genaamd  

Joint Initiative on Corporate Accountability and 

Workers Rights.

Met wie werkt ICCO samen?

‘ICCO gelooft dat de tijd  
rijp is voor verandering.’

‘Wanneer de vraag naar duurzame  
katoen stijgt, zullen steeds meer produ- 
centen hun productiewijze aanpassen.’

Silvère Tovignan, werkzaam voor Organic 

Exchange in Afrika: “Wij kijken met katoenpro-

ducenten naar de kansen en de beperkingen 

en brengen in kaart hoe hun afzet kan groeien. 

Ook zorgen we ervoor dat ze bijvoorbeeld een 

opleiding kunnen volgen. We delen marktin-

formatie en proberen internationale markt-

toegang voor biologische katoenproducenten 

mogelijk te maken. Andere prioriteiten zijn 

het ontwikkelen van indicatoren om sociale, 

milieu- en economische effecten te analyseren.”

In samenwerking met Helvetas, een Zwitserse organisatie voor ontwikkelings-

samenwerking, steunt ICCO biologische katoenprojecten in Mali en Burkina 

Faso. In India en Peru werkt ICCO samen met de Nederlandse ontwikkelings-

organisatie Solidaridad. Ook in Paraguay en Brazilië is ICCO actief.

Katoen is één van de belangrijkste producten voor  
ontwikkelingslanden: ongeveer honderd miljoen boeren  
en arbeiders verdienen er hun brood mee. Helaas gaat  
echter bij de productie en verwerking van katoen veel  
mis. Zo worden bij de teelt op enorme schaal chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt die jaarlijks aan een paar 
duizend mensen het leven kost. 
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