
Guess that zoomed in picture

Să discutăm
despre impactul
modei asupra
mediului!



De ce ar trebui să
ne preocupe acest

subiect?
Moda ieftină e foarte departe de a fi
ieftină, de fapt. Desigur, din punct de
vedere financiar e avantajoasă, dar
foarte scumpă când vine vorba de

mediu și viețile oamenilor implicați în
procesul de producere. 

 Sass Brown



1.
Fibrele sintetice reprezintă peste două treimi (69%)

din toate materialele utilizate în textile. 

2.
Se preconizează faptul că până în 2030 ponderea
poliesterului în textile va ajunge chiar la trei sferturi

(3/4). 

Producţia de fibre fosile a ajuns să necesite mai
mult petrol decât consumul anual de petrol al

Spaniei.
3.

Date statistice alarmante
privind moda



colecția principală colecția conștientă

sintetică alte materiale sintetică reciclată

Compoziția medie a îmbrăcămintei ce
conține poliester

colecția principală

colecția conștientă

poliester alte materiale

% din totalul articolelor vestimentare în care au
folosite fibre sintetice



colecția principală colecția conștientă

sintetică alte materiale sintetică reciclată poliester alte materiale

colecția principală

colecția conștientă

Compoziția medie a îmbrăcămintei ce
conține poliester

% din totalul articolelor vestimentare în care au
folosite fibre sintetice



Mai puţin de 1% din articolele vestimentare sunt
reciclate pentru a produce haine noi. 

La nivel global,
aproximativ un camion

cu haine ajunge la gropi
de gunoi în fiecare

secundă! În pofida unui
munte de haine aruncat
anual, persistă lipsa de
investiţii în tehnologiile

de reciclare a fibrelor în
fibre.



pot apărea probleme legate de
activitatea normală a plămânilor

contactul direct cu micro-plasticul
facilitează infectarea cu diferiți
patogeni 

micro-fibrele devin parte din alimentația
oamenilor, fiind găsite și în placenta
femeilor însărcinate

Micro-plasticul și
sănătatea omului



Faceţi cumpărăturile conştient.
Procuraţi doar ceea de ce aveţi
nevoie cu adevărat.

Nu optaţi pentru articolele din
fibre sintetice.

Donaţi hainele de care nu mai
aveţi nevoie şi nu le aruncaţi la
gunoi.

Cum putem schimba situația?


