Fairwear Foundation je samostojna, neprofitna organizacija, ki
stremi k izboljšanju delovnih razmer v tekstilni industriji. Minimalna
standardi za pridobitev njihovega članstva so: brez otroškega dela, brez
prisilnega dela, varno in zdravo delovno mesto, legalne pogodbe o
zaposlitvi, plačilo nad minimalnim standardom, pravica do združenja in
pogajanja z delodajalcem, brez diskriminacije, brez dodatnih delovnih
ur. Preverjanje doseganja teh standardov poteka enkrat letno.
Več informacij: www.fairwear.org

Vsi produkti pod standardom Fairtrade Max Havelaar (pravična trgovina)
so narejeni iz Fairtrade potrjenega bombaža in material je pridobljen od
proizvajalcev, ki izpolnjujejo ta standard. Bombaž je bil pridelan
pri pridelovalcih s kmetijami manjših razsežnosti ali plantažami, ki
ustrezajo Pravični trgovini s socialnega, ekološkega in ekonomskega
vidika. Standard vsebuje zaščito pravic delavcev, okolja,
minimalnega plačila ter dodaka za izvajanje investicij v podjetju ali v
družbenih projektih.
Več informacij: www.fairtrade.net

Standard Organic content standard (OCS) zagotavlja, da je v končnem
izdelku od 95 do 100 procentov organskega materiala ter nadzira vse faze
proizvodnje od surovega materiala do končnega izdelka.

Standard GOTS (Global Organic Textile Standard) pomeni doseganje
organskega statusa tekstila od pridelave surovega materiala do
predelave ter označevanja kosa oblačila, tudi za zagotavljanje zaščite
končnega potrošnika. Standard pridobijo znamke, ki za izdelavo
uporabljajo naravna ter organska vlakna in proizvajajo v naravi ter
človeku prijaznem okolju ter zagotavljajo kvaliteten izdelek.
Več informacij: www.global-standard.com

Cilj standarda Organic Cotton Standard je zagotavljanje zaupanja v
organske produkte. Standard nadzoruje vsebnost organskega materiala
v končnem izdelku. Vendar ne nadzoruje samega surovega materiala ter
njegove obdelave.
Več informacij: www.textileexchange.org

Standard Peta - approved Vegan pomeni, da oblačila niso narejena iz
usnja, volne, krzna ali katerega koli materiala živalskega izvora.
Kratica Peta pomeni “People for the Ethical Treatment of animals”
oz. “Ljudje za etično obravnavo živali”.
Več informacij: www.peta.org.uk/living/peta-approved-vegan

Standard Global Recycled Standard je internacionalni standard, ki
zahteva certifikacijo recikliranega materiala pred in po zavrženju,
družbenih in okoljskih praktik ter uporabi kemikalij. Cilj standarda je
zagotavljanje dobrega delovnega mesta za delavce in manjšanje
negativnega vpliva industrije na okolje.

Standard OEKO-TEX 100 je sistem testiranja in certificiranja surovih
materialov, materialov v proizvodnji ter končnih produktov - nadzira vse faze izdelave. Pridobljen standard pomeni, da v proizvodnji ni
uporabljenih škodljivih ter potencialno človeku nevarnih kemikalij.
Več informacij: www.oeko-tex.com

