
Did you know… 

Did you know that in the fashion industry it is said that since the mid-1980s, fashion has become “fast 

fashion”? That means that it takes a very short amount of time for the clothes you see on the catwalk to 

reach the low-priced chain-stores. Thereby, the fashion industry has accelerated: some brands now 

produce 18 collections a year! With fashion trends changing so quickly, consumers also have to be 

quick to follow them – meaning that they will either need to change or add to their wardrobe frequently. 

The issue with the trend of ”fast fashion” is that cotton, which is the most pesticide-treated agricultural 

crop, makes up 5% of the world’s agricultural area and has to be transported to all over the world to end 

up in your closet –this emits a lot of CO2. 

One of the reasons for these big changes in fashion consumption is that the price of clothing has 

decreased significantly; and because the trends now change so quickly, most do not want to spend a 

lot of money on clothes that will soon be out of style anyways. For example, only 2% of Americans’ 

clothing budget is spent on repairing their clothes. According to Cambridge University, people in the 

United Kingdom on average throw out about 30 kg of clothing a year, which is the equivalent of 150 t-

shirts. According to BBC, 30% of the clothes owned by the British is never used, and on average, a 

piece of clothing is only used 6 times before it is thrown out. According to a study done by UCL, people 

in Britain only frequently use 37% of their clothing. 

The production of one pair of jeans emits about 40 kilos of CO2. So if they are only used for one day, 

this means that they have emitted 40 kg CO2 per day they are used. However, if they are worn on 300 

days, that same number will be 133 grams per day they are used. On the long-tern, using/wearing 

things more often reduces the CO2 emission.  

Source: http://sustainable.dk/forbrug-og-baeredygtighed/5-forbrugssamfundets-klimapavirkning/ 

Vedeli ste, že v módnom priemysle sa hovorí, že od polovice 80. rokov sa móda stala 

"rýchlou módou"? Znamená to, že na oblečenie, ktoré vidíte na móle, sa dostanete 

veľmi krátky čas, aby ste dosiahli lacné obchody s reťazcami. Tým sa módny 

priemysel zrýchlil: niektoré značky teraz vyrábajú 18 zbierok za rok! Vzhľadom na 

to, že módne trendy sa menia tak rýchlo, spotrebitelia tiež musia rýchlo nasledovať 

ich - čo znamená, že buď budú musieť často meniť alebo pridávať do svojho 

šatníka.Problém s trendom "rýchleho módu" spočíva v tom, že bavlna, ktorá je 

najviac pesticídne ošetrená poľnohospodárska plodina, tvorí 5% svetovej 

poľnohospodárskej plochy a musí sa prepravovať po celom svete, aby skončila vo 

vašom skrini - To emituje veľa CO2.Jedným z dôvodov týchto veľkých zmien v módnej 

http://sustainable.dk/forbrug-og-baeredygtighed/5-forbrugssamfundets-klimapavirkning/


spotrebe je, že cena oblečenia sa výrazne znížila; A pretože trendy sa teraz menia 

tak rýchlo, väčšina nechce minúť veľa peňazí na oblečenie, ktoré bude čoskoro v 

štýle. Napríklad iba 2% amerického rozpočtu na oblečenie sa vynakladá na opravu 

oblečenia. Podľa Cambridge University ľudia vo Veľkej Británii priemerne vynášajú 

asi 30 kg odevov za rok, čo je ekvivalent 150 tielko. Podľa BBC sa 30% oblečenia 

Britov nikdy nepoužíva a v priemere sa kus odevu používa iba šesťkrát predtým, než 

sa vyhodí. Podľa štúdie uskutočnenej UCL, ľudia v Británii často používajú len 37% 

oblečenia.Výroba jednej dvojice džín odovzdáva asi 40 kilogramov CO2. Takže ak sa 

používajú iba jeden deň, znamená to, že emitovali 40 kg CO2 za deň, kedy boli 

použité. Ak sa však nosia za 300 dní, bude to isté číslo 133 gramov denne, ktoré sa 

použijú. Na dlhú trávu používanie / nosenie vecí častejšie znižuje emisie 
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