
ТОБІ ПОТРІБНО:
Одяг

1 карта світу

папір та олівець 

ЖИТИ РАЗОМ 

ЯК ДА ЛЕКО ЇЗДИТЬ ТВІЙ ОДЯГ?

2. Запитай твоїх подруг і друзів, що 

стоїть на їхніх етикетках.

4. Подивись на карту світу: де лежать 

країни, які ти знайшла / знайшов? 

На якому континенті вони 

знаходяться?

1. Подивись на пришиті до твого одягу

етикетки. (Зазвичай ти знайдеш їх, 

наприклад, у сорочках та светрах 

всередині ззаду на комірі або 

збоку). Прочитай, в якій країні був 

виготовлений одяг. Там стоїть: 

„Виготовлено в … („Made in … “). 

3. Знайди 7 різних етикеток та запиши 

країни.

СПРОБУЙ!

ЛЕГКЕ
СЕРЕДНЄ

ВАЖКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
Ти побачиш, що більшість одягу виготовлена не в Україні. Більшість одягу 

пережила дуже довгу мандрівку. Часто він походить із Азії (напр., Тайвань, 

Китай …) або Східної Європи (напр., Румунія, Болгарія …).  

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
Для того щоб виготовити предмет одягу, потрібно дуже багато робочих 

етапів. Матеріал потрібно ткати, фарбувати та кроїти. Потім різні частини 

зшиваються в один предмет одягу. Тільки в кінці нашивається етикетка і 

готовий одяг транспортується до магазину. 

Для того щоб фірма, що виготовляє одяг, платила якомога менше, вона 

розподіляє робочі етапи поміж різних країн: кожен робочий етап здебільшого 

проводиться в країні, де він найдешевший. 

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
Важливо знати, звідки походять продукти, які можна у нас купити, і як живуть 

люди, які їх виготовляють. Бо якщо щось виготовлено дуже дешево, це не для 

всіх добре: з багатьма робітницями та робітниками, що роблять для тебе одяг, 

поводяться несправедливо. Іноді навіть діти мусять працювати. Робітницям 

та робітникам часто платять недостатньо та їм потрібно працювати забагато 

годин. Якщо ми про це дізнаємося, ми можемо їх захистити.   

ДО РЕЧІ:
Так звана кампанія „Clean Clothes” („чистий одяг”) 

виступає за справедливість у обходженні з 

робітницями та робітниками.

СПРАВЕДЛИВА
ТОРГІВЛЯ 
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ




