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Etyczność w modzie jako problem społeczny. Moda etyczna w Polsce. 

 

Abstrakt: Z początkiem XXI wieku kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego zaczęto łączyć z 
zagadnieniami sprawiedliwości społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, a idea zrównoważonego 
rozwoju (sustaiability) stała się kryterium oceny działań i swoistą meta-narracją. Od ponad dwóch dekad 
zagadnienia te zaczynają być wiązane także z branżą odzieżową. O ile w krajach zachodnich tematyka ta została 
już uznana jako istotny problem społeczny wart poszukiwania rozwiązań, o tyle w Polsce wciąż mówienie o 
modzie etycznej stanowi wyzwanie. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest analiza obecności 
zagadnienia mody etycznej w Polsce oraz kształtu dyskursu publicznego ten na temat. Na wstępie zostaje 
zdefiniowane pojęcie mody etycznej. Część druga artykułu poświęcona jest prezentacji najważniejszych 
podmiotów  i praktyk związanych w modą etyczną w Polsce oraz próbuje ustalić na ile zagadnienie to jest ważne 
dla współczesnych Polaków. Część trzecia przedstawia wyniki badania nad sposobem funkcjonowania 
zagadnienia mody etycznej w polskim dyskursie publicznym, a zwłaszcza sposobu ramowania i interpretowania 
katastrofy w fabryce w Bangladeszu w polskich mediach opiniotwórczych. Celem zasadniczym prezentowanych 
analiz jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy etyczność i odpowiedzialność przemysłu modowego jest 
postrzegana jako istotny problem społeczny w Polsce? 
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I.  Moda i etyka.  

Moda etyczna to pojęcie-worek, za pomocą którego opisywane są etyczne sposoby 
projektowania, produkcji, sprzedaży i kupna przedmiotów jak odzież, akcesoria, galanteria 
skórzana itp. oraz medialne reprezentacje i sposoby definiowania mody. Celem owych 
moralnie akceptowalnych praktyk w świecie mody ma być maksymalizacja korzyści dla 
jednostek i społeczności przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na 
środowisko, ludzi i zwierzęta. Nie chodzi, więc wyłącznie o niekrzywdzenie innych, ale także 
poszukiwanie rozwiązań, które – oprócz realizacji potrzeb rynkowych graczy – aktywnie 
przyczyniać się będą do redukcji ubóstwa na świecie, tworzenia warunków dla 
zrównoważonego rozwoju, minimalizacji zagrożeń ekologicznych, poszerzania granic 
społecznej sprawiedliwości.  

Zagadnienie etyki w modzie odnoszone jest też do szeregu różnorodnych zagadnień 
związanych z 'ciemną stroną' funkcjonowania branży odzieżowej w dobie globalizacji. Wiele 
z tych kwestii nie jest nowa, globalizacja jest w pewnym stopniu kontynuacją starych wzorów 
i nierozwiązanych problemów. Przykładowo sweatshopy pojawiły się wraz z rewolucją 
przemysłową w XIX wieku (Ross 2004) i do dziś są synonimem wyzysku, wielogodzinnej 
pracy szwalniczej w ciemnych i zatłoczonych pomieszczeniach za głodowe stawki, często w 
wykorzystywaniem dzieci jako siły roboczej. Współpraca z takimi fabrykami stosowana 
aktualnie przede wszystkim przez masowych sprzedawców odzieży reprezentujących model 
fast fashion, stanowi dyskusyjną praktykę branży odzieżowej, gdyż dzisiejsze sweatshopy 
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ulokowane są głownie w państwach rozwijających się, za ich istnienie odpowiedzialna jest 
wzrastająca konkurencja, a ich pracowników nie chroni międzynarodowe prawo pracownicze 
i standardy pracy (MacIntyre i Ramstad 2011).  

Intelektualny klimat lat 70-tych XX wieku doprowadził również do powiązania 
kwestii konsumpcji i produkcji odzieży z troską o środowiska naturalne. Od tego czasu obok 
romantycznych wizji mody produkowanych przez system modowy w reklamach, na pokazach 
i stronach kolorowych żurnali, zaczęły się pojawiać się opowieści krytyczne, prezentujące 
różnorodne ofiary systemu mody. Pojawili się projektanci proponujący ascetyczną rewolucję 
estetyczną i technologiczną, akcentujące użycie organicznych materiałów i ideę recyklingu, 
redukcję technologii zanieczyszczających środowisko, tworzenie ubrań podkreślających 
intymną relację między ubraniem a jego nosicielem/-ką, wspieranie lokalnych producentów. 
Później przyszli obrońcy praw zwierząt, ruchy Fair Trade i slow-fashion. Od lat 90-tych wraz 
z zastosowaniem ISO 14000 przez firmy tekstylne, obraz mody jako lekkomyślnego biznesu 
zaczął się zmieniać. Z początkiem XXI wieku kwestie dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego zaczęto łączyć z zagadnieniami sprawiedliwości społecznej i społecznej 
odpowiedzialności biznesu, a idea zrównoważonego rozwoju (sustaiability) stała się 
kryterium oceny działań, swoistą meta-narracją a po woli także komercyjną rzeczywistością.  

Na każdym etapie procedur związanych z produkcją, dystrybucją i używaniem 
odzieży daje się bowiem zauważyć wpływ branży modowej na środowisko, społeczeństwa i 
ekonomię (Black 2008). Do najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem 
biznesów modowych zalicza się: 1) konsumpcję mody, 2) zużywanie ogromnych ilości wody, 
3) warunki pracy, 4) zużycie energii, 5) użycie szkodliwych chemikaliów, 6) używanie do 
produkcji odzieży nieekologicznych włókien i tkanin, 7) przemysłowa eksploatacja zwierząt, 
8) zużycie co2 podczas transportu materiałów i ubrań na skalę światową, 9) złożoność 
łańcuchów dostaw, 10) marnotrawstwo, odpady i zarządzanie recyklingiem, 11) ukryty 
rasizm, 12) wpływ standardów modowych na zdrowie modelek, 13) wykorzystywanie dzieci 
w kampaniach reklamowych (Santilo 2005, FFF Report 2007). 

Mówienie o etyce i zrównoważonym rozwoju w modzie jest jednak wciąż nie łatwym 
zadaniem, choćby ze względu na specyfikę samej branży. Łączenie logiki zrównoważonego 
rozwoju z logiką masowej produkcji odzieży jest problematyczne, gdyż zmierzają one z 
definicji w odmiennych kierunkach. Moda z jednej strony ma ogromne znaczenie 
ekonomiczne, nakręcając globalny rozwój gospodarczy, dostarczając miejsc pracy, kształtując 
zachowania i pragnienia konsumentów. Z drugiej jednak strony, istotą mody jest brak 
równowagi, ciągła zmiana, nieodłączne obumieranie i marnotrawstwo w procesie 
transformacji. Sandy Black nazywa to 'paradoksem mody' (Black 2008), zaznaczając, iż w 
ostatnich dekadach ów paradoks uległ nasileniu. Globalizacja produkcji, wzrost konkurencji i 
żądania konsumentów zaowocowały przyspieszeniem cykli modowych i pojawieniem się 
'szybkiej kultury' i 'mody jednorazowej' (Black i Eckert 2011: 814). Zwłaszcza model tzw. 
szybkiej mody, oparty na wystandaryzowanym poziomie jakości, niskich cenach i szybkich 
cyklach zmian, zachęca konsumentów do nabywania dużych ilości ubrań i akcesoriów i 
jednocześnie szybkiego pozbywania się ich i zastępowania nowymi. Model ten, choć 
opłacalny z punktu widzenia korzyści ekonomicznych, jest jednak kosztowny z punktu 
widzenia moralnego i ekologicznego.  

Trudno jednakże jednoznacznie oszacować owe koszty. Jak wskazuje słusznie Kate 
Fletcher (Fletcher 2008), system produkcji i dystrybucji w modzie jest bardziej złożony, 
rozczłonkowany ze względu na specjalizację zadań i tym samym mniej transparentny niż w 
innych sektorach. Potencjalna szkodliwość poszczególnych składników jest różna i trudno 
nawet ustalić jednoznaczne kryteria oceny moralnej każdego z elementów procesu tworzenia 
oraz używania ubrań i akcesoriów, a także ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. Z tego 
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względu debata na temat etycznej mody trwa, tak w dyskursie akademickim, branżowym jak i 
publicznym. 

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest obecność zagadnienia mody 
etycznej oraz kształt dyskursu publicznego na ten temat w Polsce. Korpus badawczy 
zaprezentowanych analiz stanowią różnorodne materiały źródłowe (jak: statystyki, broszury, 
raporty, książki, materiały prasowe, wypowiedzi zamieszczane na stronach czasopism 
modowych, instytucji rządowych i pozarządowych, blogów i mediów społecznościowych), 
które ukazały się i są dostępne w przestrzeni publicznej. Pierwszym celem artykułu jest 
prezentacja najważniejszych podmiotów i praktyk związanych w modą etyczną w Polsce, 
drugim - opis sposobu funkcjonowania zagadnienia mody etycznej w polskim dyskursie 
publicznym, trzecim - próba odpowiedzi na pytania: Czy etyczność i odpowiedzialność 
przemysłu modowego jest postrzegana jako istotny problem społeczny w Polsce? W jaki 
sposób prezentowane są te kwestie w Polsce? Na ile zagadnienia te są ważne dla 
współczesnych Polaków?  
 
II. Moda etyczna w Polsce – główne podmioty i praktyki 
 

II.1 Pierwsze jaskółki. 
Świadomość etyczna i ekologiczna powoli zyskuje na popularności w Polsce, a 

pierwsze symptomy etycznego trendu dostrzec można także w modzie.   
Po pierwsze, działa w Polsce szereg organizacji pozarządowych zajmujących się 

popularyzacją idei fair trade, odpowiedzialnej konsumpcji, społecznej odpowiedzialności 
biznesu, poprawy warunków pracy oraz budowania obywatelskiego poparcia dla idei 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do branży odzieżowej. Najważniejszymi 
podmiotami wartymi wspomnienia tutaj to: działający w największych polskich miastach 
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Polska Akcja Humanitarna, Grupa eFTe 
Warszawa, Koalicja KARAT. Od 2009 roku organizacje te działają w ramach koalicji Clean 
Clothes Polska (członek Clean Clothes Campaign), w celu lepszej komunikacji, koordynacji i 
skuteczności działań, które obejmują przede wszystkim: organizację konferencji, warsztatów, 
wykładów oraz kampanii i apeli (najważniejsze z nich to: 'Modnie i Etycznie', 'Kupuj 
Odpowiedzialnie', 'Bezpieczeństwo w Bangladeszu', 'Godna Płaca dla Wszystkich'); 
wydawanie broszur, raportów poradników i i innych publikacji; prowadzenie stron 
internetowych i mediów społecznościowych oraz tworzenie przewodnika po 
odpowiedzialnych zakupach w Polsce, podzielonego na miasta i poszczególne kategorie 
produktów, wśród których znajduje się także ‘odpowiedzialna moda’.  

Kwestie etyczności i ekologii w modzie podejmowane są również podczas kursów i 
wykładów w polskich szkołach mody. Przykładowo Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii 
i Projektowania Ubioru zapewnia studentom wykład i materiały dotyczące odpowiedzialnej 
produkcji odzieży, ma w statucie zasadę niewykorzystywania futer, a spod pióra jednej z jej 
wykładowczyń – Magdaleny Płonki - wyszła wydana w 2013 roku, promowana i 
komentowana publicznie pierwsza w języku polskim książka dotycząca etyki i CRS w 
przemyśle odzieżowym (Płonka 2013).   

Zagadnienie etyczną mody podejmowane jest coraz częściej także przez popularne 
polskie magazyny modowe i lifestylowe adresowane do wykształconych czytelników (np. 
majowy numer miesięcznika Twój Styl w 2012 roku w całości oświęcony był kwestiom 
odpowiedzialnej konsumpcji, a popularny magazyn Zwierciadło regularnie zamieszcza 
specjalne dodatki poświęcone zrównoważonej modzie i stylowi życia), popularne programy 
telewizyjne (np. tematyka etycznej mody przybliżana jest w popularnym programie Dzień 
Dobry TVN, stacji TVN) a nawet dzienniki ogólnopolskie (najpoczytniejszy polski dziennik 
opiniotwórczy, Gazeta Wyborcza, podnosi kwestię mody etycznej na swych łamach i w 
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weekendowym dodatku Wysokie Obcasy). Mnożą się również magazyny, portale internetowe 
i blogi promujące etyczne i ekologiczne trendy w modzie, jak np.: e!stilo, Organic, Slow, 
Dilemmas, Etyczna Moda, Zielonanitka, Moda jest dla ludzi.  

Wzorem innych krajów, od kilku lat wzrosło też zainteresowanie modą etyczną na 
mainstreamowych imprezach modowych. Tematyka etycznej mody obecna była na przykład 
podczas ‘Art & Fashion Festival’ w 2013 roku, corocznego festiwalu mody i sztuki 
organizowanego w Poznaniu przez Grażynę Kulczyk – znaną polską kolekcjonerkę i mecenas 
sztuki, przedsiębiorcę i prawniczkę. Podczas wspomnianej imprezy odbywają się m.in. 
warsztaty z projektowania, fotografii, filmu i dziennikarstwa modowego, pokazy filmów 
modowych oraz wykłady przedstawicieli świata mody w ramach otwartego uniwersytetu. Z 
kolei ‘RE-ACT Fashion Show’, odbywający się w ramach łódzkiego ‘FashionPhilosophy 
Fashion Week Poland’, to impreza promująca sztukę recyklingu, wartości ekologiczne i 
etyczne w modzie, która przyciąga ludzi środowiska modowego, celebrytów oraz uwagę 
mediów, będąc tym samym szansą dla młodych projektantów z Polski i Europy Środkowej. 
Aktywna promocja recyklingowej mody i idei twórczej przeróbki używanej odzieży odbywa 
się także podczas cyklicznego pokazu ‘Junk Fashion Show’ organizowanego przez 
Krakowskie Szkoły Artystyczne. Z innych wydarzeń związanych z propagowaniem 
etyczności w modzie należy wymienić także festiwal ‘PrzeTwory (Rezydencja Twórczego 
Recyklingu)’, odbywający się w Warszawie od 2006r. Jego twórcy i uczestnicy dystansują się 
względem masowej konsumpcji i kultury ‘kupuj-użyj-wyrzuć’ oraz propagują odmienny 
stosunek do produktu, idee ekologii, zrównoważonego rozwoju i DIY oraz wspierają 
unikatowe projekty i kreatywne rozwiązania recyklingowe. Również popularna obecnie na 
Zachodzie idea wymieniania się ubraniami ma swoich zwolenników w Polsce, a 
najważniejszymi wydarzeniami tego typu są takie imprezy jak: ‘Uwolnij Łacha’, ‘Szaffing’, 
‘Ciuchowisko’. 

Jeżeli chodzi o polskich etycznych projektantów, to najbliższe im są idee ekologii, 
twórczego recyklingu i up-cyklingu. Do najważniejszych i najciekawszych twórców, których 
działalność jest związana z materiałami z drugiej ręki, należą: Joanna Paradecka-Zicz, Sylwia 
Rochala, Grzegorz Matląg, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Podgórska-Glonti, Maria 
Stępak i Anna Czarnota. Z modą ekologiczną wiązane są również nazwiska jak: Aga Prus, 
Olga Szynkarczuk, Karina Królak, Kamil Nowak, Anna Dudzińska, Julia Zaremba, Edyta 
Jermacz, Ewa Zwolińska, Joanna Dziubińska, Anna Ławska, Karolina Półchłopek. 

Joanna Paradecka, czołowa przedstawicielka nurtu ekologicznego w Polsce, tworzy i 
przetwarza swoje projekty z materiałów w 95% pochodzących z recyklingu. Jej pełne 
dynamizmu, kobiecości i pozytywnej a jednocześnie funkcjonalne projekty wyróżnia 
wzorzystość, odważny krój i kolorystyka oraz doskonałe wykończenie, a wielu komentatorów 
porównuje jej twórczość z nonszalancją Vivienne Westwood i stylem londyńskiej ulicy (w 
Londynie artystka spędziła zresztą kilka lat swego twórczego życia). Modowy recykling i 
krawiecką dekonstrukcję charakteryzują też kolekcje Sylwii Rochali i Grzegorza Matląga. 
Zwyciężczyni wspomnianego ‘Re-Ac’t w 2009 roku, Rochala konsekwentnie stara się 
‘poszukiwać kobiecości w surowcach wtórnych’ (Rochala 2009), a prowokacyjna 
ekscentryczność, długie życie stosowanych materiałów oraz idealne linie i cięcia powodują, iż 
jej moda zaliczana jest do wysokiego krawiectwa. Także i do tej kategorii zaliczane są 
awangardowe projekty Matląga, tworzącego od 2007 roku pod marką ‘Maldoror Low 
Couture’, które cechuje minimalistyczny styl wzorowany na japońsko-belgijskim 
dekonstruktywizmie, a pełne prowokujących detali oryginalne stroje z recyklingowanych 
materiałów łamią zasady struktury, faktury i konstrukcji odzieży oraz definicje płci.  

U wszystkich powyższych projektantów, recykling i dekonstruktywizm zdają się być 
jednak środkami do osiągnięcia celu, jakim jest bardziej unikalność i niepowtarzalność 
(ubrania tworzone w pojedynczym egzemplarzu), niż sama ekologiczność czy etyczność w 
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modzie. Często podkreśla się, iż ich twórczość reprezentuje modę luksusową, ekologiczną 
haute couture, a sama Paradecka podkreśla, iż nie miała założenia, by ‘projektować 
ekologiczną odzież” ze względu na związane z nią stereotypy – ‘w Polsce moda eko kojarzyła 
się jako coś przaśnego, z lnu albo worka jutowego’ (Świeżak 2012).  

Oprócz projektantów, istnieją też polskie marki ekologiczne o różnych profilach 
działalności, tworzone głównie przez niewielkie firmy (nierzadko jedno- lub kilkuosobowe), 
których wyroby wytwarzane są zazwyczaj ręcznie, w lokalnym wymiarze a sprzedawane 
głównie za pośrednictwem sklepów internetowych. Część marek tworzy swoje wyroby 
wykorzystując do tego naturalne surowce pochodzące z ekologicznych upraw, inne opierają 
produkcję na idei upcyklingu, recyklingu i handmade'u, sięgając w tym celu po tekstylne 
surowce wtórne, jeszcze inni dbają by produkcja miała lokalny charakter lub o oszczędne 
gospodarowanie zasobami. Wielu producentów posiada także odpowiednie certyfikaty, które 
potwierdzają, że ich produkty spełniają wysokie standardy środowiskowe i/lub społeczne.  

Przykładowo, młodzieżowa marka ‘Slogan’, produkująca głównie T-shirty, 
dwustronne bluzy z kapturem i kurtki, stawia na produkcję ubrań trwałych, wielosezonowych, 
dobrej jakości, o dużym komforcie noszenia i chroniących przed deszczem, wiatrem i 
promieniami UV, wykonanych z certyfikowanych materiałów (bambus, bawełna organiczna, 
recyklowany poliester) pochodzących z upraw kontrolowanych przez OCIA. Marka ‘Boho’, 
założona w  2008 roku w Krakowie przez Małgorzatę Bochenek, specjalizuje się w tworzeniu 
spodni i bluz z kapturami ze starych pościeli, kołder i obrusów. Marka ‘Maruna’, za którą stoi 
Kasia Grodzka, specjalizuje się w nadawaniu ręcznie nowej i atrakcyjnej formy starym, 
niepotrzebnym ubraniom, a firma ‘HO::LO.Polskie Torby Współczesne’, występuje 
‘przeciwko masowej nadprodukcji reklam’ i przetwarza banery i plandeki reklamowe na 
torby, portfele, plecaki, piórniki, pozwalając ‘odzyskanej materii na wdzięczne użytkowanie’ 
(HOLO 2004). Z kolei wielowymiarowo do mody etycznej podchodzi marka ‘van 
Markoviec’, założona w Holandii przez dwie polskie projektantki – Katarzynę Markowską i 
Zuzannę Andziak. Firma ta deklaruje poszanowanie zasady 7-R (respect, reduce, reuse, 
remanufacture, recycle, rethink, redesign), współpracuje z organizacją People 4 Earth, a 
ponadczasowe z założenia ubrania tworzy z materiałów ekologicznych (bawełna 
odpowiadająca standardom GOTS, lyocell, konopie, recyklowany poliester, jedwab, polski 
len, guziki i suwaki bez niklu, roślinne barwniki) w łódzkich zakładach tekstylnych z 
poszanowaniem standardów pracy. 
 Na zakończenie, wskazać można także przykłady przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej operujące w Polsce. Jednym z nich jest ‘Szwalnia Komoda Prababuni’ z Jankowic, 
specjalizująca się w szyciu lnianych pościeli, obrusów, bielizny i koszul oraz kultywowaniu 
tradycyjnych umiejętności jak koronkarstwo i hafciarstwo. Ulokowana w rejonie o wysokim 
bezrobociu, pozwala znaleźć źródło utrzymania kilku rodzinom, a zyski ze szwalni wspierają 
działania Fundacji Domy Wspólnoty ‘Cheb życia’, która stara się przeciwdziałać bezrobociu i 
skrajnej nędzy w regionie. Natomiast firma ‘ilovekanga’, założona w 2009 roku przez 
Aleksandrę Piotrowską (Polska), Won-Na Cha (Korea Południowa) i Felicitę Romein 
(Holandia), produkuje ubrania z kangi (podłużnego pasu materiału z charakterystyczną ramą, 
istniejącego w różnych wzorach i kolorach a noszonego na różne sposoby w krajach Afryki 
Wschodniej), a część zysków inwestuje w rozwój kobiecych inicjatyw biznesowych w 
Tanzanii.   

 
II.2 „Pierwsze jaskółki wiosny nie czynią”. 

Niech nas jednak nie zwiodą te skądinąd ciekawe i ważne przykłady. Polski rynek 
etycznej mody wciąż jest mikroskopijny – w 2012 roku obecnych było na nim 20 
sprzedawców detalicznych oraz kilku producentów certyfikowanej odzieży (Huma, Zajczenko 
2012) – i nie rozwija się tak dynamicznie jak w społeczeństwach zachodnich (Tseëlon 2011).   
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Ponadto, wiodące polskie firmy odzieżowe, nie posiadają bardziej etycznej oferty dla 
polskich konsumentów ani nie komunikują o swoich praktykach i standardach CRS, wzorem 
przedsiębiorstw zachodnich. W rankingu odpowiedzialnych firm w Polsce publikowanym 
przez Gazetę Prawną, nie pojawiają się przedsiębiorstwa odzieżowe (GP 2013:6-9), a badania 
przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmą badawczą 
Gemius SA/IIBR ukazały, iż świadomość zagadnień związanych ze zrównoważonym 
rozwojem oraz temat odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw jest wciąż w Polsce 
słabo znany i w niewielkim stopniu funkcjonuje w praktyce przedsiębiorstw (Ćwik 2011).  

Najbardziej widocznym przykładem w tym względzie jest największa polska firma 
odzieżowa, która zdobyła wysoką pozycję na rynku macierzystym i w regionie - spółka LPP 
S.A., właściciel popularnych marek (‘Reserved’, ‘Mohito’, ‘CroppTown’, ‘House’, ‘Reserved 
Kids’,‘Sinsay’), ponad siedmiuset sklepów w większości polskich galerii handlowych oraz 
sklepów w dziesięciu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ten polski lider sektora 
modowego, wykazujący w ostatnich latach dobre wyniki finansowe i rekordowe notowania na 
polskiej giełdzie (Stockwatch 2013), stosuje model biznesowy zbliżony do innych potentatów 
branży (jak Primark czy H&M), polegający na sprowadzaniu ubrań z tanich rynków Azji, 
jednak – jak zobaczymy w dalszej części artykułu – nie naśladuje owych potentatów w 
zakresie prowadzenia firmowej strategii CRS. Polski oddział Clean Clothes Campain 
prowadzi od kilku lat względem tego przedsiębiorstwa akcje i apele o wzięcie większej 
odpowiedzialności biznesowej - do jesieni 2013 roku bez większego sukcesu.  

Nie wydaje się to mądrą strategią, gdyż - przynajmniej na poziomie deklaracji - 
zainteresowanie polskich konsumentów zagadnieniem odpowiedzialności w biznesie wzrosło,  
u 62% badanych prowadzenie przez firmy strategii CRS zbudza pozytywne uczucia, 
prowadząc do większego zaufania i lojalności, a 51% jakość produktów i usług firm 
odpowiedzialnych ocenia wyżej niż pozostałych (DBM SGS 2013). Badania Interaktywnego 
Instytutu Badań Rynkowych na zlecenie Polskiej Zielonej Sieci ukazują także, iż 40% 
badanych zetknęło się z zagadnieniem odpowiedzialnej konsumpcji (Maria 2010), a badania 
polskich konsumentów przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Gemius 
SA/IIBR potwierdzają, iż Polacy są świadomi globalnego charakteru produkcji odzieży i 
wpływu tego procesu na środowisko i warunki pracy (Ćwiek 2011:41).  

Cytowane sondaże pokazują również, iż odpowiedzialna konsumpcja kojarzona jest 
przez nich przede wszystkim z unikaniem kupowania artykułów, które nie są potrzebne 
(Ćwiek 2011: 40) oraz kupowaniem produktów wytworzonych w sposób przyjazny dla 
środowiska i bez łamania praw człowieka (Maria 2010). Jednakże 75% badanych nie potrafi 
wyjaśnić, z czym kojarzy im się pojęcie ‘odpowiedzialny łańcuch dostaw’ (Ćwiek 2011: 64), 
14% zetknęło się z firmami odpowiedzialnymi społecznie, choć ponad 60% chciałaby 
wiedzieć więcej na temat działań podejmowanych przez firmy na rzecz społeczeństwa i 
środowiska (Maria 2010, DBM SGS 2013). Powyższe wyniki stanowią ważne informacje dla 
polskich przedsiębiorstw oraz podmiotów zajmujących się prowadzeniem działań 
edukacyjnych.  

Jednakże, mimo iż tematyka etyczności w modzie nie jest Polakom całkowicie obca, 
oprócz deklaratywnego uznania wagi tematu, nie wykazują oni dużego zainteresowania i 
zaangażowania w tę kwestię. 75% badanych nie szuka osobiście informacji na temat 
odpowiedzialnej konsumpcji, 60% nie miała kontaktu z firmą społecznie odpowiedzialną, a 
co piata osoba zadeklarowała, że brała udział w akcji wspierającej odpowiedzialną 
konsumpcję (Maria 2010). Większość Polaków kupuje ubrania na bazarach, targowiskach, u 
masowych sprzedawców w super- i hipermarketach oraz sklepach z używaną odzieżą 
(Wądłowska 2011), kierując się głównie ceną, jakością i wyglądem, a nie informacjami o ich 
pochodzeniu produktu, który raczej sprawdzany jest jedynie dla ciekawości, choć większość 
konsumentów jest świadoma, że odzież produkowana jest w krajach azjatyckich. 
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Konsumenci, choć dostrzegają sensowność akcji potępiających wykorzystywania przez 
koncerny nisko opłacanych pracowników (Filipiak 2012), nie angażują się masowo w akcje 
protestacyjne przeciwko złym warunkom pracy w przemyśle odzieżowym.  

Zatem istnieje dysproporcja między dyskursywną obecnością i deklaratywnym 
poparciem dla zagadnień etycznych a przekładaniem się ich na konkretne zachowania 
konsumentów i przedsiębiorstw w Polsce. Powodów wskazanej powyżej ‘niepopularności’ 
etycznej i odpowiedzialnej mody w Polsce jest kilka. Często można usłyszeć argument, iż 
społeczeństwa Zachodu oswajały się z kwestiami etycznymi w odniesieniu do mody 
sukcesywnie i na przestrzeni kilku dekad, Polacy natomiast dopiero od lat 90-tych „uczą się” 
w przyspieszonym tempie najpierw bycia konsumentem w ogóle, a dopiero potem etycznego 
sposobu myślenia o swojej garderobie, warunkach pracy w globalnej gospodarce, prawach 
zwierząt, zasobach i środowisku naturalnym. Przed 1989r. nie było w Polsce warunków na 
wykształcenie się etycznych postaw, gdyż nie było realnych możliwości dokonywania 
konsumenckich wyborów: w okresie PRL gospodarka była centralnie planowana, państwo 
sprawowało monopol nad rynkiem (nie było wolnego rynku ani wolnego handlu), 
konsumpcja kojarzyła się z permanentnym brakiem odpowiednich towarów, ze staniem w 
kolejkach i kupowaniem tego, co akurat zostało dostarczone do sklepów, z koniecznością 
przerabiania ubrań i szycia ich samodzielnie z pościeli, zasłon, wełny czy ubrań z paczek 
przesłanych przez rodziny i przyjaciół z zagranicy. Dopiero transformacja ustrojowa 
przyniosła Polakom konkurencję na rynkach, zapełnione półki sklepowe oraz możliwość 
dokonywania wyborów konsumenckich. Inny rodzaj wyjaśnień odnosi się do ekonomicznej 
kondycji polskiego społeczeństwa. Polska jest wciąż społeczeństwem niezamożnym, w 
którym wartości materialistyczne przeważają nad etycznymi w odniesieniu do zakupów, a 
‘alchemia’ niskich cen działa silniej niż niepokój sumienia. Inne czynniki mają charakter 
społeczno-kulturowy i donoszą się miedzy innymi do sposobu obecności owej tematyki w 
rodzimym dyskursie publicznym. Dopiero od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania 
mediów ogólnopolskich, nie tylko branżowych, tematyką mody etycznej oraz nadużyć w 
przemyśle odzieżowym; najczęściej wówczas, gdy udaje się powiązać ją z innymi 
popularnymi tematami, znanymi postaciami lub wyjątkowymi wydarzeniami. Jednym z takich 
wydarzeń była katastrofa w fabryce odzieżowej w Bangladeszu w kwietniu bieżącego roku, w 
której zginęły 1132 osoby (Hossain 2013).  

Ta największa w historii katastrofa w przemyśle odzieżowym zyskała uwagę mediów i 
ich odbiorców na całym świecie oraz stała się wyjątkową okazją do wprowadzenia w 
przestrzeń polskiego dyskursu publicznego zagadnienia etyki i odpowiedzialności w 
przemyśle odzieżowym. Powodem takiego stanu rzeczy była nie tylko rekordowa liczba ofiar, 
ale także polski wątek w tej sprawie - w ruinach zawalonej fabryki odnalezione zostały metki 
marki Cropp, jednej z marek należącej do wspomnianej wcześniej firmy LPP. Przez wiele 
miesięcy od czasu ujawnienia tej informacji w maju 2013 roku, w polskich mediach 
komentowano ów fakt jak i reakcje nań ze strony LPP. Wydarzenie to otworzyło także po raz 
pierwszy na taką skalę dyskusję na temat etyczności w modzie i społecznej 
odpowiedzialności konsumentów i branży odzieżowej w Polsce, dlatego trzecia część 
artykułu poświęcona została szczegółowej analizie debaty bangladeskiej w polskich mediach 
ogólnopolskich i blogosferze. 

 
III. Ramowanie etyki i odpowiedzialności w modzie jako problemu społecznego. Analiza 
dyskursu mediów ogólnopolskich na temat katastrofy w Bangladeszu.  

 
Niniejszy podrozdział omawia sposoby ramowania katastrofy w Bangladeszu oraz 

zagadnienia etyczności mody jako ważnego problemu społecznego w polskich mediach 
ogólnopolskich. Osadzone są one w perspektywie konstruktywizmu społecznego (Berger, 
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Luhmann 2010) i wykorzystują analizę ramową Ervinga Goffmana (Goffman 1986) oraz jej 
rozwinięcie dokonane przez Roberta Entmana (Entman 1993). Dla Goffmanna, ‘ramy’ to 
‘schematy interpretacji’ umożliwiające jednostkom ‘lokalizować, dostrzegać, identyfikować i 
nadawać znaczenie’ wydarzeniom, których doświadczają lub które obserwują (Goffman 
1986:21). Dzięki ramom, luźne ‘strzępy’, pojedyncze wycinki ze strumienia zdarzeń, zostają 
zorganizowane w opowieść będącą odpowiedzią na pytanie „Co się tu właściwie dzieje?”’ 
(Goffman 1986: 8-10). Analiza ramowa, poprzez identyfikację środków narracyjnych i 
retorycznych, stanowi użyteczne narzędzie badawcze służące rekonstrukcji owych obrazów 
rzeczywistości i sposobów ich tworzenia.  

Ramowanie w prezentowanym ujęciu to proces tworzenia obrazu rzeczywistości w 
toku interakcji symbolicznych, obejmujący ‘klasyfikowanie świata na nasz użytek, 
porządkowanie go, kadrowanie, redukowanie, barwienie’ (Postman 2001:29). Jak wskazuje 
dodatkowo Robert Entman, proces ramowania w przekazach informacyjnych zasadza się w 
dużej mierze na selekcjonowaniu, a następnie uwydatnianiu i skupianiu uwagi na jednych 
aspektach opisywanej sytuacji oraz pomijaniu innych ‘w taki sposób by promować określoną 
definicję problemu, interpretację przyczynową, ocenę moralną i/lub środki zaradcze’ (Entman 
1993: 52). Zwłaszcza uwydatnianie, czyli czynienie poszczególnych aspektów ‘bardziej 
widzialnymi, znaczącymi, łatwiejszymi do zapamiętania przez odbiorców’, stanowi praktykę 
konstruowania argumentacji wpływającą na to, co większość odbiorców zauważy, w jaki 
sposób zrozumie i zapamięta problem oraz jak go oceni i jaki wybierze sposób reakcji 
(Entman 1993:53-54). 

W omawianych pracach badawczych zastosowano również konstruktywistyczny 
sposób badania problemów społecznych, wypracowany przez Malcolma Spectora i Johna 
Kitsuse’a (Kitsuse, Spector 1987), a następnie rozwinięty przez Kitsuse’a i Petera Ibarrę 
(Ibarra, Kitsuse 1993, 2003). Wykorzystano zwłaszcza takie kategorie analityczne jak: 
‘idiomy retoryczne’, czyli retoryczne narzędzia narracyjne służące do nagłaśniania danego 
problemu (np. retoryka straty, retoryka uprawnień, retoryka zagrożenia, retoryka braku 
rozsądku, retoryka klęski) oraz ‘kontr-retoryki’, czyli sposoby kwestionowania ważności 
danego tematu (np. kontr-retoryki niewspółodczuwające, stosowane, gdy krytyka dotyczy 
samej wagi danego problemu, oraz kontr-retoryki współodczuwające stosowane podczas 
negacji zgłaszanych środków zaradczych, przy akceptacji wagi samego problemu).  

Dodatkowo w analizach zastosowano perspektywę badawczą polskich badaczy 
dyskursu publicznego, jak Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski, Sergiusz Kowalski i Kinga 
Dunin (Czyżewski, Dunin, Piotrowski 2010; Czyżewski, Kowalski, Piotrowski 2010), a 
zwłaszcza pojęcie ‘technik sepizacji’, czyli sposobów unieważniania danego tematu 
(Czyżewski, Dunin, Piotrowski 2010: 15-37).  

Poniżej zaprezentowano wnioski z analizy polskiego dyskursu publicznego na temat 
na temat katastrofy w Bangladeszu. W pierwszej kolejności poddano analizie relacje prasowe, 
jakie ukazały się w okresie 24 kwietnia - 26 czerwca 2013r. w najważniejszych 
opiniotwórczych ogólnopolskich dziennikach (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, 
Gazeta Polska codziennie, Nasz Dziennik) oraz tygodnikach (Polityka, Newsweek, Wprost, 
Gazeta Polska) - łącznie 61 artykułów prasowych. Celem tej części badania było wyłonienie 
najważniejszych wątków oraz schematów interpretacyjnych pojawiających się w 
analizowanej debacie. Osobnym wątkiem poddanym analizie była dyskusja na temat postawy 
polskiej firmy LPP, która zlecała produkcję w zawalonej fabryce. Korpus badawczy tej części 
analizy stanowiły różnorodne wypowiedzi zamieszczone na łamach prasy, blogach i mediach 
społecznościowych w okresie od maja do listopada 2013roku (łącznie 126 wypowiedzi).  

 
III.1. Katastrofa w Bangladeszu w polskich mediach ogólnopolskich. 
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W analizowanych materiałach możemy odnaleźć dwie ramy interpretacji: ramę 
‘tragedii’ oraz  ‘ramę złego przemysłu odzieżowego’.  

Schemat interpretacyjny zwany ‘tragedią’ jest ramą najbardziej narzucającą się i 
pojawiającą się jako pierwsza w zebranych materiałach. Analiza frekwencji i 
współwystępowania słów w badanych tekstach wskazuje, iż słowami kluczowymi 
charakterystycznymi dla tego schematu są takie jak: ‘tragedia w Bangladeszu’, ‘katastrofa’, 
‘zawalenie się budynku’, ‘rumowisko’, ‘fatalne budynki’, ‘ofiary’, ‘bilans ofiar’, 
‘dramatyczne zdjęcia’, ‘sterta gruzów’, ‘zwłoki ofiar z gruzowiska’, ‘wibrujące generatory 
prądu’, ‘azjatyckie jądro ciemności’. Korespondują one ze zdjęciami towarzyszącymi 
relacjom prasowym, ukazujące gruzy zawalonego budynku, zakrwawione ofiary, pokaleczone 
ciała, twarze ludzi pełnych cierpienia lub złości, starcia wzburzonego tłumu z policją, ogólny 
chaos. Zwraca jednak uwagę, iż choć obrazy zdecydowanie prezentują dramat ludzki, podpisy 
pod zdjęciami często nie stanową w ogóle komentarza do zdarzeń prezentowanych na 
fotografii. Ponadto, ofiary tragedii, mimo, że skrupulatnie wyliczane są z dnia na dzień w 
tytułach i lidach artykułów, opisywane są najczęściej anonimowymi kategoriami jak: np. 
‘osoba wydobyta z budynku’, ‘gapie’, ‘kobieta’. Nie pojawiają się też, w których 
bezpośrednio cytowano bangladeskich robotników i robotnice, którzy ucierpieli w tragedii. 
Ofiary zdarzenia, choć zliczone, pozostają anonimowe i pozbawione własnego głosu.   

Narracja omawianej ramy przyjmuje kształt ‘ramy diagnostycznej’ (Benford, Show 
2000:616). Ramy tego rodzaju uruchamiają wyjaśnianie przyczynowe, a ich konstrukcja 
polega na zdiagnozowaniu problemu, identyfikacji źródeł i przyczyn oraz wskazaniu 
winnych. ‘Rama tragedii’ problem upatruje w zawaleniu się ośmiopiętrowego budynku, w 
którym mieściły się fabryki odzieżowe, co spowodowało dużo rannych i ofiar śmiertelnych. 
Powodami zaistniałego stanu rzeczy są natomiast: zła konstrukcja budynku, nielegalnie 
dobudowane piętra, ignorowanie uwag o pęknięciach ścian, korupcja w Bangladeszu, fatalne 
warunki pracy w przemyśle odzieżowym w tym kraju. Winnymi zaistniałej sytuacji są: 
bezpośrednio - właściciel kompleksu Rana Plaza, właściciele i zarządcy fabryk odzieżowych 
znajdujących się na jego terenie, a pośrednio także elity polityczne i finansowe w 
Bangladeszu oraz kultura i prawo tego państwa.  

Dominującym idiomem retorycznym, czyli moralnym słownikiem i zestawem 
narzędzi ideologicznych, które pozwalają na formułowanie argumentów oraz roszczeń, jest w 
tym przypadku ‘retoryka niebezpieczeństwa’. Ten sposób narracji jest stosowany zdaniem 
Ibarry i Kitsuse’go (1993, 2003) w sytuacjach, gdy wstępuje zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia jednostek. Negatywne kategorie charakterystyczne dla tej retoryki to np. pojęcie 
ryzyka, choroby, niebezpieczeństwa, zanieczyszczenia, patologii, zaś pozytywne – np. 
zdrowie, balans, higiena, bezpieczeństwo, zapobieganie, odżywianie. W analizowanych 
artykułach, tak w warstwie słownej jak i wizualnej, dominują relacje podkreślające ‘fatalne 
warunki pracy’, ‘fatalny stan budynków’, ‘korupcję’, ‘groźbę utraty życia’.  

‘Retoryka niebezpieczeństwa’ czasem łączona jest z ‘retoryką uprawnień’, ze względu 
na to, iż używający jej aktorzy często posługują się argumentem prawa do bycia zdrowym, 
życia w bezpiecznych warunkach i wyboru sposobu życia. W analizowanym materiale 
wyrażona wprost retoryka rzecznika bangladeskich robotników nie pojawia się prawie wcale. 
Ponadto, w przeciwieństwie do publikacji zamieszczonych na stronach ruchów aktywnie 
walczących o poprawę sytuacji robotników w przemyśle tekstylnym, w mediach 
ogólnopolskich sugeruje się, iż temat jest ważny – wszak zdarzyła się ogromna tragedia - nie 
dotyczy ona jednak bezpośrednio ‘Nas’ - nadawców i czytelników danego medium (wąskie 
pojęcie ‘My’) i w ogóle Polaków (szerokie pojęcie ‘My’). Wydarzenia dzieją się gdzieś w 
odległym geograficznie, materialnie i kulturowo ubogim kraju azjatyckim i cała narracja 
zamyka się w obrębie państwa Bangladesz. Świadczyć o tym może nie tylko zawartość 
analizowanych tekstów, ale również charakterystyczny dla większości sposób przedstawiania 
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tematu: doniesienia pojawiają się na dalszych stronach; artykuły, choć często ilustrowane 
zdjęciami są krótkie, często przygotowywane przez dziennikarza nieznanego nazwiska na 
podstawie doniesień zewnętrznych agencji prasowych a nie analiz własnych; tematyka rzadko 
komentowana jest przez ekspertów danej dziedziny, nie pojawiają się kategorie pozwalające 
czytelnikowi na utożsamienie się z dramatem oraz brak jest jednoznacznego nakłaniania 
czytelników do podjęcia działania.  

Podstawowy szkielet wszelkich zabiegów ramowania w przekazach medialnych i 
perswazyjnych, czyli konstrukcja osi ‘My – Oni’ oraz towarzysząca mu symplifikacja 
rozkładu wartości, czyli zabieg ‘uproszczenia rozkładu wartości i zredukowania ich 
nieskończonej skali do prymitywnego czarno-białego przedstawienia wartości „naszych, czyli 
pozytywnych| i |obcych, czyli negatywnych”’(Barańczak 1975: 51), jest w analizowanej 
ramie bardzo ukryty. Wyraźniej wyeksponowana jest kategoria ‘Onych/obcych’ (w tej roli 
zamiennie występują: robotnicy fabryki, rodziny ofiar, nieuczciwi i pazerni przedsiębiorcy 
bangladescy, społeczeństwo bangladeskie), którzy konstruowani są jako ludzie dalecy i 
odmienni względem ‘Nas’ pod względem geograficznym, kulturowym, cywilizacyjnym, 
materialnym, klasowym a nawet edukacyjnym. Konstruowani ‘Oni’ reprezentują: chaos, brak 
cywilizacji, niebezpieczne i dzikie warunki życia, brud i gruz; ‘My’ zaś: ład, bezpieczeństwo, 
czystość, cywilizowane warunki i wyższy komfort życia. ‘Oni’ jednak nie zagrażają ‘Nam’ 
bezpośrednio, zajmują od nas gorszą pozycję i ‘nie chcą też naszej pomocy’. Skonstruowane 
kategorie wchodzą z sobą w bezpośrednie relacje, a usypana między nimi przepaść 
usprawiedliwia brak konieczności reakcji ze strony nadawcy i odbiorcy.  

Choć ‘rama tragedii’ przykuwa uwagę czytelnika nagłaśniając problem alarmującymi 
tytułami, bilansem ofiar i dramatycznymi zdjęciami, to na poziomie jego interpretacji i oceny 
jej funkcja zdaje się sprowadzać do naturalizowania i unieważniania problemu poprzez 
uznanie go za ‘somebody else’s problem’ (Czyżewski, Dunin, Piotrowski 2010). Zawalenie 
się fabryki w Bangladeszu zostaje przekształcone tutaj w opowieść o wielkiej tragedii w 
odległym azjatyckim kraju, która z polskimi czytelnikami nie ma wiele wspólnego.  

W zebranych materiałach prasowych dostrzec możemy też zabiegi konstruowania 
alternatywnej ramy interpretacji, którą nazwałam ‘ramą złego przemysłu odzieżowego’. W 
niektórych mediach (Gazeta Wyborcza, Newsweek, Polityka) funkcjonowała ona od początku 
obok ramy omówionej powyżej, w innych dostrzec można ją wyraźniej pod koniec maja 2013 
roku, gdy polskie media zelektryzowała wiadomość o powiązaniu firmy LPP z produkcją 
odzieży w zawalonej fabryce bangladeskiej.  

Słowa, kategorie i frazy charakterystyczne dla wypowiedzi konstruujących omawianą 
ramę to przede wszystkim: ‘skandal’, ‘szmaciany biznes’, ‘szwalnie Bangladeszu: krew, pot i 
szwy’, ‘w Bangladeszu wciąż giną ludzie, którzy szyją nasze ubrania’, ‘moda zabija’, ‘firma 
się bogaci, ale odpowiedzialności nie bierze’, ‘wyzysk w fabrykach’, ‘Zabici, ranni i pytania: 
Dlaczego ubrania odzieżowych potentatów powstają w takich warunkach?’, ‘Na luksus 
Północy pracują niewolnicy z Południa’.  

W przypadku tej ramy ‘fabryka w Bangladeszu’ funkcjonuje jako metonimia 
nierozwiązanych kwestii w globalnym przemyśle odzieżowym - nadużyć, nieposzanowania 
praw pracowniczych, braku odpowiedzialności za pełen proces produkcji, wyzysku. Bardziej 
istotny jest też symboliczny wymiar zdjęć towarzyszących poszczególnym artykułom 
prasowym.   

Może nie jest to świadomy zabieg nadawców przekazu, ale narracja, za pomocą której 
nadawany jest sens rzeczywistości w ramach tego schematu, przyjmuje kształt ‘trójkąta 
dramaturgicznego’ Stephena Karpmana (Karpman 1968), z trzema rolami: ‘ciemiężyciela’, 
‘ofiary’ i ‘wybawcy’. W modelu Karpmana, ciemiężyciel zajmuje pozycję dominującą, ofiara 
jest bezsilna natomiast wybawicielem kierują różne motywy: zdaje się altruistycznie pomagać 
innym, ale ukrytym motywem są tutaj egoistyczne korzyści z bycia wybawicielem – 
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psychologiczne poczucie bycia osobą lepszą i potrzebną, tą od pomocy, której zależy los 
innych. Interakcje pomiędzy tymi trzema postaciami polegają w modelu Karpmana na ciągłej 
zamianie ról i odgrywaniu społecznej gry, w której brak zwycięzcy w ostateczności. 

W analizowanych relacjach prasowych na temat katastrofy w Bangladeszu 
definiowanie problemu polega w pierwszej kolejności na obsadzeniu poszczególnych ról. W 
roli ‘ciemiężyciela’ występują międzynarodowe firmy odzieżowe oraz odzieżowi 
przedsiębiorcy z Bangladeszu, a w późniejszym czasie, także polska firma LPP. Odzieżowym 
kapitalistom przypisywane są jak najgorsze atrybuty: czerpanie ogromnych zysków kosztem 
biedniejszych i słabszych, wyzysk, nieczułość, bezwstydność, ‘wykłócanie się o każdego 
dolara’, bezkarność, niechęć do brania odpowiedzialności kłamstwo, manipulowanie, 
‘nieudolne tłumaczenie się’ i ‘owijanie w bawełnę’, brak sumienia, niewywiązywanie się z 
obietnic. W roli ‘ofiar’ obsadzone zostają z kolei szwaczki z Bangladeszu oraz pracownicy 
wielkich firm odzieżowych. Obu kategoriom przypisuje się z pewną niewinność, zależność, 
konieczność ciężkiej pracy za niskie wynagrodzenia, bycie wykorzystywanym, brak 
możliwości działania i artykułowania swoich praw, bycie ignorowanym przez zwierzchników, 
brak alternatyw itp. Relacje pomiędzy ‘ciemiężycielami’ i ‘ofiarami’ opisywane są językiem 
klasycznych socjologicznych teorii konfliktu, zależności i teorii systemu światowego, 
opartych na binarnym modelu stosunków władzy i zależności, w których jedna strona jest 
wyraźnie uprzywilejowana i czerpie zyski kosztem drugiej. W ten sposób zdefiniowany 
zostaje problem, jego sprawcy i ofiary. 

Rola ‘wybawców’ polega na rozwiązaniu owego problemu i przypada w udziale 
kolejno: dziennikarzom (którzy ‘docierają do prawdy’ o przemyśle odzieżowym i walczą 
werbalnie w imieniu ‘ofiar’); aktywistom z Clean Clothes Polska (którzy również informują o 
‘skrywanych prawdach’ przemysłu, mobilizują konsumentów do akcji wzywających firmy 
odzieżowe i polityków do poprawy warunków pracy i podniesieniu wynagrodzeń, wzięcia 
odpowiedzialności całość łańcucha dostaw, zapewnienia rekompensat rodzinom ofiar) oraz 
konsumentom (werbalnie walczącym na rzecz poprawy warunków pracy robotników 
przemysłu odzieżowego oraz konsumującym odpowiedzialnie, poprzez prywatne bojkoty firm 
niestycznych i wybierającym produkty fair trade).  

 ‘Wybawcy’ posługują się najczęściej retoryką światłego obywatela i retoryką 
uprawnień w imieniu ‘ofiar’, w sposób ukryty przypisują też sobie wyższość intelektualną nad 
ofiarami (w swoim przekonaniu są mniej naiwni, lepiej poinformowani, świadomi sytuacji w 
jakiej wszyscy się znajdują, posiadają też prawo głosu) a nad ‘oprawcami’ - wyższość 
moralną (są oddani misji na rzecz innych, a nie pogoni za zyskiem; są w stanie rozpoznać 
prawdziwe intencje ‘oprawców’; nikogo nie wykorzystują; są pełni poświęcenia; działają 
niezależnie i są fair).  

Jednak w przeciwieństwie do narracji baśniowych, w których heros zabija ostatecznie 
bestię, zdobywa koronę i księżniczkę, a potem żyją długo i szczęśliwie, struktura narracyjna 
trójkąta dramaturgicznego nie przewiduje zakończenia polegającego na ostatecznym 
zdemontowaniu niesprawiedliwego układu. Zmiana sytuacji jest możliwa jedynie metodą 
małych kroków i poprzez wprowadzanie korekt do wadliwego systemu. Propozycja 
rozwiązania problemu w postaci całkowitego bojkotu światowych producentów odzieży jest 
najczęściej odpierana, po pierwsze, jako szkodliwa (‘jeszcze bardziej pogrąży sytuację ofiar, 
które całkowicie stracą pracę i nadzieję’), a po drugie - jako wręcz nierealna (‘nie jest 
możliwe, żeby wszyscy sami zaczęli sobie szyć ubrania’; ‘ludzie będą nadal kupować, bo 
potrzebują takich produktów’; ‘wszystkie firmy szyją w Azji’). Powyższe argumenty, choć 
stanowią przykład ‘kontr-retoryki współodczuwającej’, ponieważ nie kwestionują wagi 
problemu, bardziej go jednak naturalizują niż koncentrują się na projekcie jego rozwiązania.  

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, iż w ramach zebranego materiału 
odnajdujemy także krytyczne wypowiedzi ‘sceptyków’, lokujących się w debacie poza 
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scharakteryzowanym powyżej schematem, i posługujących się różnymi kontrargumentami 
względem ‘wybawców’, zwłaszcza ‘kontr-retoryką zaangażowanych kosztów’, ‘impotencji’, 
‘zarzucania nieszczerości’ oraz ‘taktycznej krytyki’ (Ibarra, Kitsuse 1993, 2003). ‘Kontr-
retorykę zaangażowanych kosztów’ odnajdujemy w kontrargumencie na rzecz 
odpowiedzialnej mody, która, ‘jako że jest bardziej sprawiedliwa, będzie musiała więcej 
kosztować’. Wzmacniania jest ona jeszcze czasem ‘kontr-retoryką impotencji’ w postaci 
argumentu, iż wielu polskich konsumentów nie jest w stanie zmienić nagle swoich zachowań 
konsumenckich, gdyż ich na to zwyczajnie nie stać (SIA 2013). ‘Sceptycy’ krytycznie 
odnoszą się również do aktu podpisania przez firmy odzieżowe porozumienia na rzecz 
lepszego kontrolowania warunków przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa budynków w 
Bangladeszu. O ile dla ‘wybawców’ jest to ich wielki sukces i duży krok w kierunku naprawy 
sytuacji ‘ofiar’, o tyle ich adwersarze stosują ‘retorykę nieszczerości’, stojąc na stanowisku, iż 
działanie firm odzieżowych w najlepszym przypadku jest ‘kolejną strategią PR-ową’ i ‘chęcią 
podreperowania wizerunku’, w najgorszym – ‘grą w kotka i myszkę’ i ‘kolejną obietnicą bez 
pokrycia’ (Solska 2013).  

Naczelną strategią ‘sceptyków’ jest jednak ‘retoryka taktycznej krytyki’ – akceptują 
oni wagę problemu, jednak całkowicie odrzucają proponowane środki zaradcze. Nie 
proponują żadnych własnych rozwiązań, wychodząc z najczęściej z założenia 
bezalternatywności i niemożności zmiany sytuacji, gdyż w epoce globalizacji wszyscy są od 
siebie zależni i współodpowiedzialni. Podobnie jak w ‘trójkącie dramaturgicznym’ nikt też do 
końca nie jest tym, za kogo uchodzi – ofiary nie są wcale tak bezsilne, zależni od nich 
ciemiężyciele tak samowolni, a wybawcy tak altruistyczni i ścięci. Poszczególne osoby 
dramatu wymieniają się jedynie rolami, grając w grę, od której nie ma ucieczki.  

 
III.2. Fabryka w Bangladeszu a sprawa polska.  
 
Na zakończenie tego rozdziału warto jeszcze kilka słów wspomnieć o dyskusji na 

temat postawy polskiej firmy LPP wobec katastrofy w Bangladeszu. Mniej więcej miesiąc po 
zawaleniu się fabryki Rana Plaza, polskie media i organizacje pozarządowe zelektryzowała 
wiadomość, iż czeski fotograf odnalazł w jej ruinach metki polskiej marki ‘Cropp Town’ 
(Hrbata 2013). Opinie publiczną poruszyła ta wiadomość, jednak najgłośniej komentowana 
była postawa firmy LPP (właściciel marki Cropp), która w obliczu zainteresowania 
medialnego i przedstawianych dowodów w wydanym oficjalnym oświadczeniu, jak i w 
publicznych wypowiedziach wiceprezesa Dariusza Pachli, wyraźnie podkreślała, iż nie 
poczuwa się do winy, że jej zamówienia w Bangladeszu były marginalne, że nie ma dużego 
wpływu na to, gdzie i w jakich warunkach produkowane są zamawiane przez nią towary oraz, 
że rozważa dopiero podjęcie działań w zakresie poprawy warunków pracy: 

 
 Nie ponosimy winy w związku z katastrofą w Dhace. Nie mamy własnych fabryk, 

zlecamy produkcję zewnętrznym firmom za pośrednictwem agentów i nie mamy wpływu na to, 
gdzie nasze ubrania zostaną uszyte. Agent, który ulokował produkcję w jednej z fabryk w 
Rana Plaza, zapewniał, że panują tam odpowiednie warunki. […] Przed dwoma tygodniami 
pojechali tam nasi kupcy, by sprawdzić, w jakich warunkach przebiega praca. Być może sami 
będziemy chcieli w jakiś sposób zadbać o poprawę warunków pracy na miejscu (Kokot 2013). 

 
Jeden ze współpracujących z LPP agentów ulokował w tym roku produkcję części 

odzieży marki Cropp (0,6% udziału w całości tegorocznych zamówień złożonych przez LPP w 
Bangladeszu) w fabryce, której siedziba mieściła się w budynku Rana Plaza. [...] Odnalezione 
na miejscu katastrofy przywieszki Cropp, których fotografie znalazły się w mediach, 
prawdopodobnie były przygotowane dla mającej nastąpić w maju produkcji kolejnej partii 
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towaru. Kontrola warunków funkcjonowania fabryk w Bangladeszu jest bardzo trudna. Od 
kilku miesięcy nasilają się w tym kraju zamieszki. Z powodu obaw o bezpieczeństwo 
pracowników, LPP nie wysyła swoich kupców do tego kraju. W tej sytuacji bardzo ważna jest 
inicjatywa największych światowych firm branży odzieżowej, […] badamy możliwość 
przystąpienia do tego porozumienia, które mamy nadzieje da szanse na unikanie tragedii 
podobnych do tej, która miała miejsce w budynku Rana Plaza (LPP SA 2013a). 

 
Taka postawa polskiej firmy spotkała się z wyraźną krytyką, cała zaś sprawa została 

osadzona przede wszystkim w omówionej wcześniej ramie „złego przemysłu odzieżowego”. 
Część internautów zadeklarowała bojkot firmy i jej marek, część poszła nawet o krok dalej 
deklarując rezygnację z zakupów w ‘sieciówkach’ na rzecz wspierania bardziej etycznych 
modeli biznesowych i rodzimej produkcji. Z kolei organizacja Clean Clothes Polska, 
wspierana przez inne organizacje pozarządowe i konsumentów, podjęła kolejną akcję wobec 
LPP, której celem tym razem było skłonienie firmy do: 1) zidentyfikowania fabryk w 
Bangladeszu, w których produkowane są ubrania marek firmy i podania ich listy do 
publicznej wiadomości, 2) wywiązania się z deklaracji z marca 2012 r. o opracowaniu i 
publicznym ogłoszeniu Kodeksu Postępowania firmy, wyników badań z monitoringu 
warunków pracy w fabrykach dostawców, oraz planu naprawczego zmierzającego do ich 
poprawy; 3) przystąpienia do porozumienia dotyczącego ochrony przeciwpożarowej oraz 
bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu oraz 4) przystąpienia do programu wypłaty 
odszkodowań poszkodowanym pracownikom i rodzinom tragicznie zmarłych w katastrofie 
Rana Plaza (CCP 2013).   

Organizacja na swoim profilu nawoływała także internautów do wysłania na oficjalny 
profil marki Cropp specjalnego zdjęcia z napisem 'Who really cers' (Obraz nr 1) oraz żądania 
natychmiastowej wypłaty odszkodowań i podpisania porozumienia w związku z tragedią 
Rana Plaza w Bangladeszu przez LPP. Zdjęcie nawiązywało do bloga 'Who cares?' marki 
Cropp prowadzonego od 2011 do 2013 roku oraz jego layoutu stworzonego przez agencję 
Engine (Engine 2011) i miało zwrócić uwagę na to, iż firma Cropp faktycznie nie wykazuje 
zainteresowania tragedią w Bangladeszu ani apelami ze strony internautów i aktywistów. 
Faktycznie, poza cytowanymi powyżej komunikatami, przez wiele miesięcy firma LPP nie 
odniosła się publicznie do tematu tragedii w Bangladeszu, nie komunikowała o podjęciu 
jakichkolwiek działań naprawczych ze swojej strony ani nie podjęła dialogu na ten temat na 
fanpageach i blogach swoich marek mimo dużej aktywności w sieci jak i faktu, iż 
wspomniany blog 'Who cares' miał - według brand managera marki Cropp - być 'dla młodych 
ludzi platformą do dyskusji i wyrażania własnych opinii' (Anon 2011). 

Walka w Internecie nasiliła się jednak z czasem, powstał nawet specjalny fan page 
nawołujący do bojkotu firmę LPP do czasu podjęcia zdecydowanych działań na rzecz 
większej odpowiedzialności społecznej w swoim łańcuchu dostaw (FBFP 2013). Naprawdę 
‘zawrzało’ jednak pod koniec września 2013r., gdy znany bloger i dziennikarz modowy 
Michał Zaczyński, w mocny i emocjonalny sposób skrytykował 'lekceważące stanowisko' i 
'bezczelne pismo' LPP oraz bierność konsumentów i polskiego świata mody, zapowiedział 
tymczasowy bojkot firmy (Zaczyński 2013a) oraz stał się pomysłodawcą listu otwartego, 
popieranego i żywo komentowanego przez internautów i przedstawicieli polskiego 
środowiska modowego (Zaczyński 2013b). Większość komentatorów medialnych zarzucała 
gdańskiej firmie brak solidarności, wrażliwości społecznej, transparentności i poczucia 
odpowiedzialności. Reprezentanci organizacji pozarządowych i środowiska biznesowego 
wskazywali dodatkowo na konieczność wprowadzenia strategii CRS jako standardu działania 
firmy (Orłowska 2013, Ćwiek 2013). Ostatecznie, pod wpływem opinii publicznej, firma LPP 
ogłosiła przystąpienie do porozumienia mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w 
fabrykach produkujących odzież w Bangladeszu (Accord on Fire and Building Safety in 
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Bangladesh Garment Industry), zobowiązując się do opłacania składek w wysokości do 2,5 
mln USD, poniesienia innych kosztów związanych z poprawą bezpieczeństwa w fabrykach 
oraz do zmiany swego modelu zlecania produkcji dostawcom z Bangladeszu w ciągu 
najbliższego roku, polegającego na zwiększeniu konsolidacji i ograniczenia pośrednictwa 
niezależnych agentów (LPP SA 2013b).  

Nieudolność polskiej korporacji i ignorowanie opinii publicznej w obliczu trudnej 
sytuacji stała się katalizatorem nie tylko dyskusji na temat tej konkretnej firmy. Komentarze 
na jej temat płynnie przechodziły w komentarze na temat ogólnie społecznej 
odpowiedzialności polskich firm i konsumentów, sytuacji w polskiej branży odzieżowej oraz 
polskiej mentalności. Motywem przewodnim wielu tekstów publikowanych jesienią 2013 
roku, stało się jednak pytanie o to, w jaki sposób skutecznie przeciwdziałać wyzyskowi w 
branży odzieżowej. Bojkot konkretnych firm jak i całego modelu szybkiej mody przez wielu 
został uznany za postawę nieskuteczną w dłuższej perspektywie, a w dodatku opartą na 
hipokryzji i potrzebie psychicznej samoobrony oraz poprawienia własnego wizerunku przez 
bojkotujących. W wielu wypowiedziach powracał motyw niemożliwości uniknięcia 
kupowania sieciowych produktów w erze globalizacji. Krytycznie oceniano również 
wypowiedzi i epitety potępiające kupujących w ‘sieciówkach’ ('hołota', 'idioci lecący na 
taniochę'), wykazując nie tylko brak szacunku, ale też i brak zrozumienia dla materialnej 
kondycji wielu rodaków, których po prostu nie stać na luksus ekologicznych i 
odpowiedzialnych społecznie zakupów. Moda autorska, a zwłaszcza ta proponowana przez 
etycznych projektantów, uważana jest za zbyt drogą dla przeciętnego Polaka; ponadto jej 
tworzenie na poziomie masowej konsumpcji wydaje się być niezwykle problematyczne. Z 
kolei zgłaszana przez niektórych propozycja ubierania się w sklepach z używaną odzieżą, 
została przez innych uznana za dobre rozwiązanie co najwyżej w odniesieniu do ekologii, 
jednak bez większego zastosowania w odniesieniu do zagadnienia wyzysku społecznego 
(Kujawa 2013).    

Niezależnie od głosów krytyki niektórych form konsumenckiej odpowiedzialności w 
modzie, w dyskusjach w polskich mediach i blogosferze prowadzonych jesienią 2013 roku, 
częściej niż poprzednio, dyskutowane były też propozycje podejmowania kompleksowych 
działań przez polskie firmy odzieżowe i inne podmioty, jak np.: publikacja listy dostawców 
oraz ich monitorowanie pod kątem przestrzegania praw pracowniczych za pomocą różnych 
narzędzi (‘LaborVoices’, ‘Labor Link’), wypracowywanie i wdrażanie etycznych kodeksów 
postępowania firm, raportowanie społeczne, dwustronny dialog i konsultacje społeczne z	  
konsumentami, dostawcami, kontrahentami, pracownikami, czy wypłacanie odszkodowań w 
razie wypadków. Rozpowszechnianie w polskim dyskursie informacji o skutecznych 
narzędziach transparentności i kontroli łańcuchów dostaw ze strony choćby takich podmiotów 
jak Clean Clothes Polska czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, należy ocenić pozytywnie, 
gdyż - jak pokazał to modelowy przykład LPP oraz cytowane wcześniej badania- 
wprowadzenie standardów CRS, wydaje się być jednym z większych wyzwań dla polskich 
przedsiębiorstw odzieżowych w najbliższych latach.  

 Jedną z ważniejszych konkluzji płynących z analizowanej debaty ‘Bangladesz a 
sprawa polska’, jest ostatecznie dostrzeżenie przez dyskutantów z różnych środowisk, że w 
globalnym świecie każdy występuje w podwójnej roli ofiary i kata oraz, że etyka w modzie to 
sprawa odpowiedzialnego działania zarówno konsumentów jak i przedsiębiorstw. Kolejne 
miesiące pokażą, jakie nauki wyciągnięto z lekcji LPP.  

 
 

IV. Konkluzje  

Analiza zebranych dotychczas materiałów skłania do stwierdzenia, iż debata nad 
etyczną modą w Polsce wchodzi w drugie stadium rozwoju problemu społecznego według 
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koncepcji Spectora i Kitsusego (Spector, Kitsuse 1987). Pierwsza faza polega na 
ustanowieniu i zdefiniowaniu danego stanu rzeczy jako problematycznego, co w efekcie 
przekształca go w kwestię publiczną. Może poza zanalizowanymi mediami prawicowymi, 
obserwujemy w analizowanych przekazach panującą zgodę co do tego, że etyka w przemyśle 
odzieżowym jest problemem realnym i kwestią wartą przynajmniej publicznej debaty.  

Faza druga zasadza się natomiast na procesach rozpoznania, legitymizacji oraz 
akceptacji danego problemu przez instytucje, agencje i oficjalne instytucje oraz wdrożenia 
pierwszych rozwiązań. Wprowadzanie analizowanej tematyki podczas ważnych imprez 
branży modowej, wzrost zainteresowania zagadnieniem ze strony mediów mainstramowych 
oraz koncentracja debaty medialnej na strategiach argumentowania i kontrargumentowania, 
świadczy w moim przekonaniu, iż kwestia mody etycznej i odpowiedzialnej walczy w Polsce 
o pełną legitymizację i wprowadzanie procedur radzenia sobie z problematycznymi 
kwestiami. Na tym etapie intensyfikuje się proces argumentowania i zaczyna się też po woli 
walka, w której strategie nagłaśniania i legitymizacji danej idei przez jej zwolenników są 
nieustannie poddawane krytyce przez różne podmioty, w celu wypracowania najbardziej 
pożądanego sposobu rozwiązania istniejącego problemu społecznego.  

Celem niniejszego artykułu była prezentacja najważniejszych podmiotów i praktyk 
związanych w modą etyczną w Polsce, opis sposobu funkcjonowania zagadnienia mody 
etycznej w polskim dyskursie publicznym i w świadomości Polaków. Dalsze badania nad 
etyczną modą w Polsce powinny koncentrować się dalszej analizie strategii nagłaśniania i 
unieważniania, argumentowania i kontrargumentowania stosowanych przez różnorodnych 
aktorów w ramach dyskursu publicznego, a także pogłębionej analizie różnorodnych 
dyskursów lokalnych, np. dyskursu etycznych projektantów, dyskursu przedsiębiorstw 
odzieżowych, środowisk akademickich, dyskursu odbiorców poszczególnych mediów oraz  
blogosfery.  
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