PRIVILEGIER FORPLIGTER
“Jeg har aldrig forstået, hvorfor nogle mennesker er så heldige at være født med muligheder, som jeg har fået, og hvorfor der, på den anden side af
jorden, er en kvinde præcis som mig, med de samme evner og samme ønsker, den samme arbejdsmoral og kærlighed til sin familie, og som sikkert
ville lave bedre lm og bedre taler. Men hun sidder i en ygtningelejr, og hun har ingen stemme. Hun bekymrer sig om, hvad hendes børn skal
spise, hvordan hun beskytter dem, og om de nogensinde vil få mulighed for at vende hjem. Jeg ved ikke, hvorfor dette er mit liv, og det er hendes”.
- Angelina Jolie
“Jeg tænker, at det er hvad skuespillere kan… udtrykke vores inderste følelser. Og på sin måde udtrykker Angelina Jolie præcis min
baggrund for at være Soroptimist. For at være med til at give muligheder til dem, som ingen stemme har, som er født uden privilegier, og
som kæmper for at overleve af årsager, de ofte ikke selv har skabt. Jeg husker, da jeg hørte denne tale, og hvor meget den rørte mig. I
stedet for at være en kvinde i en ygtningelejr kunne hun være en bomuldsplukker. Eller en syerske i en tøjproduktion. På mange måder
er hendes situation den samme; hovedforskellen er geogra ”.

Hendes sociale fængse
Lena Trend er ejer af den danske modevirksomhed COZE AARHUS. Hendes arbejde er at lave og sælge tøj til kvinder gennem rmaets brands
LauRie og ECHTE - tøjbranchen er hendes arbejdsplads. En branche, hvor ca. 80% af fabriksarbejderne er kvinder, som generelt er blandt de
lavest betalte, da tøjproduktion er lineær og derfor ikke kræver nogen profession
Lena forklarer, hvorfor gode arbejdsbetingelser, specielt i tøjindustrien, er så vigtige: “Vi ved alle, at et stykke tøj kan købes til en pris lavere end
prisen på en sandwich; på trods af det faktum, at et stykke tøj går igennem mindst 100 hænder, før det er solgt. Arbejdstiden for en fabriksarbejder
er typisk meget lang og foregår mest i patriarkalske lande, hvor opgaver i hjemmet og pasning af børn og ældre typisk udføres af kvinder. Det
efterlader ingen tid til kvindernes egen mulighed for personlig eller professionel udvikling, og holder dem derfor fast i et socialt fængsel. Mange har
ingen drømme på egne vegne, men drømmer i stedet om, at deres børn får bedre livsmuligheder end dem selv

Kvinder støtter kvinde
Af blandt andet denne årsag produceres alle LauRie og ECHTE varer i Europa. For en del år siden besluttede Lena og hendes team, at deres
produktioner skulle transporteres over kortere afstande, og at de ønskede at være tættere på fabrikkerne, som lavede deres tøj. På den måde kan
de bedre følge med i arbejdsbetingelserne på fabrikkerne og følge op på de certi ceringer, de har, og som de har lovet sig selv aldrig at gå på
kompromis med. “Bonus er hurtigere levering til vores kunder, men det lever vi med”, smiler Lena
De møder dygtige, hårdtarbejdende kvinder i deres daglige arbejde, og den bedste og største fabrik med højeste score i sociale audits, er i Tyrkiet
og ledet af 3 søstre. Mange af COZE AARHUS’ bukser produceres på denne fabrik, og har igennem 15 år sammen med COZE AARHUS arbejdet
mod en mere bæredygtig udvikling. “De er veluddannede og opsatte på at skabe ændringer i vores industri, og de viser med et godt eksempel, at
man godt kan have et mere bæredygtigt fokus og samtidig være pro tabel”, tilføjer Lena

Ingen skadelige kemikalie
COZE AARHUS arbejder hele tiden på at træffe mere bæredygtige materialevalg til deres varer. Målet
er, at alle bomuldsvarer i 2022 skal være lavet med økologisk bomuld - lige nu er det lidt mere end 80%.
Formålet er at minimere de sundhedsrisici, intensiv brug af kemikalier udgør for bomuldsplukkere og for
den jord, bomulden dyrkes i
Og deres viskose (som laves af træ) vil altsammen komme fra genplantet skovbrug - også i 2022.
“Træer er essentielle for vores klima - og med 97% er vi tæt på allerede nu”, siger Lena. “LauRie og
ECHTE tøj er testet fri for skadelige kemikalier. Vi mener, det er vores ansvar at sikre os, at vores
produkter ikke er skadelige for vores brugere. Og vi ved godt, hvor store mængder industrielle
kemikalier, der bruges på at lave tøj. Derfor er alle vores produkter Oeko-Tex Standard 100 certi ceret en 3.-parts global certi cering - blot for at være sikre på, at det vi siger, også er det, vi gør
Uden tvivl kan Lena fortsætte med at tale om alle de bæredygtighedsprojekter, de arbejder på, for
hendes passion er ikke til at tage fejl af. Hvis du er nysgerrig for mere, anbefaler hun at gå på rmaets
hjemmesider eller at læse deres bæredygtighedsrapport, som er udgivet i juni 2021 - du kan nde den
HER

Det er en vind-vind-vin

Lena Trend, som ejer tøjvirksomheden COZE
AARHUS, har besluttet at fejre Soroptimisternes
100-års jubilæum ved at donere 100 kr. pr. ordre
til Soroptimist projekter.
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Lena har valgt at bruge sin stemme lige nu på at fejre 100 år med Soroptimisme. Ved at få nyt tøj til dig
selv, vil hendes rma donere til President’s Appeal “Road to Equality” - og til et speci kt Mentor og
Leadership projekt for 30 piger i Kenya næste år, som er ledet og faciliteret af SI Club of Kisumu.
Donationen til Kenya-projektet vil gå gennem hendes egen Soroptimist Aarhus, Danmark, hvor hun har
været medlem i snart 10 år.
For hver ordre doneres 100 kr., og alle vinder. Du får nyt tøj, LauRie og ECHTE får nye, glade brugere,
og kvinder og piger i nød får en Soroptimistisk hjælpende hånd. “Jeg håber, at du og måske din søster,
mor, datter, hustru, nabo, veninde, tante, arbejdskollega eller andre, du kender, kunne tænke sig at få
nye klædeskabsfavoritter og samtidig hjælpe kvinder og piger gennem vores SI 100-års
jubilæumsdonation”, slutter Lena af

