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En els úl(ms anys, la indústria de la “moda ràpida”, 

també coneguda com “fast-fashion”, ha experimentat 

un creixement exponencial a nivell mundial. La 

globalització ha afavorit l'externalització de la 

producció a països on la mà d'obra és barata i les 

regulacions laborals són laxes, la qual cosa permet 

que la roba es vengui a un preu baix.  

L'èxit de la moda ràpida es deu a la gran quan(tat de 

models de peces que s'ofereixen al consumidor, a 

més dels preus assequibles i moltes rebaixes. Des de 

la segona meitat del segle XX, quan va sorgir el 

fenomen fast-fashion amb marques com Zara, H&M, 

Primark, entre altres, fins a l'actualitat, les grans 

empreses han anat compe(nt per aconseguir una 

major velocitat de la cadena de subministrament i del 

temps de lliurament per a afavorir més vendes. En el 

segle XXI, donada la globalització i internet, 

especialment les xarxes socials, el consum d'aquesta 

mena de moda s'ha mul(plicat fins al punt en el qual 

llancen col·leccions cada dues setmanes. 

Avui dia, la moda ràpida forma part de la nostra 

societat i de la nostra percepció del que suposa 

comprar roba. No obstant això, pocs es pregunten 

l'origen de les peces fast-fashion i el cost real de 

cadascuna d'elles. La realitat és que els consumidors, 

o no es preocupen per l'origen de les peces, o  

consideren que aquesta forma de producció beneficia als 

països menys desenvolupats, generant ocupació, sous, i 

augmentant la qua l i tat de v ida de la pob lac ió . 

Desgraciadament, la realitat és una altra. 

Bangladesh és un dels països líders en exportacions fast-

fashion. El gràfic 1 mostra el creixement significa(u de les 

exportacions del país al llarg dels anys. En l'actualitat, malgrat 

que la majoria de marques fast-fashion produeixen 

aBangladesh, cap mostra la realitat dels treballadors dins 

d'aquests grans tallers tèx(ls. 

Com a conseqüència, periodistes i inves(gadors han viatjat a 

Bangladesh al llarg dels anys per a colar-se en tallers de roba i 

documentar els abusos de drets humans que succeeixen 

diàriament, amb l'objec(u de mostrar al món i als consumidors  

1

                                                              

                                                    La industria fast- fashion 
                        a Bangladesh

[Gràfic 1]



la realitat que se'ls està ocultant. Avui dia hi ha 

imatges, vídeos, documentals i informes que revelen 

la veritat. 

La majoria de treballadores en les indústries tèx(ls 

són dones, la majoria joves, provinents del camp, que 

es veuen obligades a deixar enrere a la seva família a 

la recerca de treball en les economies urbanes. Es 

veuen obligades a deixar als seus fills amb amics o 

una altra família, donada la impossibilitat de 

compaginar treball i fills a la ciutat, veient-los 

solament una o dues vegades a l'any [2]. En alguns 

tallers treballen també nens i nenes, moltes vegades 

menors de 16 anys. 

Segons dades més recents del sector tèx(l a 

Bangladesh, [3] les dones treballen 12 hores diàries 

per Tk. 11,000, un equivalent a 5€ al dia. Els homes, 

per part seva, Tk. 12,380 de mitjana. En moltes 

fàbriques tèx(ls, els patrons obl iguen les 

treballadores a generar un nombre més alt de peces 

de l'acordat, la qual cosa suposa que moltes vegades 

dormen a les fàbriques per a acabar el seu treball. Si 

no ho acaben els criden, fins i tot les acomiaden. 

Moltes cauen malaltes per l'aire que respiren 

diàriament i per treballar massa hores seguides. No 

tenen baixa laboral, i si no van a treballar per 

qualsevol raó, sigui familiar, mèdica, o qualsevol altra, 

les acomiaden. 

És imprescindible esmentar el col·lapse del Rana Plaza 

en Daca, capital de Bangladesh, el 24 d'abril de 2013. 

Un dia abans de l'esdeveniment, els treballadors es 

negaven a entrar a l'edifici per haver presenciat 

esquerdes en les parets que s'anaven fent grans, però 

van ser obligats a entrar. Desafortunadament, l'edifici 

es va esfondrar deixant 1.127 víc(mes mortals i 2.438  

ferits [4]. Després de l'incident les marques mundials van fer els 

ulls grossos. Cap director de les empreses que produïen en 

aquesta fàbrica es va desplaçar ksicament al lloc de 

l'esdeveniment, ni va assumir la culpa pel succeït. 

Un altre cas important que afegir és l'incendi de Tazreen 

Fashions Limited, també a Bangladesh, que va tenir lloc en una 

fàbrica establerta en 2010. L'incendi es va produir el 24 de 

novembre de 2012, mentre es verificava el funcionament de la 

fàbrica. S'es(ma un número de 112 morts i entre 200 a 300 

persones ferides [5]. 

A conseqüència del col·lapse del Rana Plaza moltes empreses 

tèx(ls van signar el “Acord sobre seguretat d'edificis i contra 

incendis a Bangladesh” [6], que obligava les empreses a 

implementar mesures de seguretat per a evitar incendis, 

ensulsiades o accidents. Han passat gairebé 10 anys des que es 

va signar, i malgrat que no s'ha tornat a registrar cap cas de 

víc(mes mortals dins de les fàbriques, la situació laboral no ha 

canviat. 

Però la indústria fast-fashion no sols afecta directament a les 

persones que treballen en ella, sinó també a ciutats i al país 

sencer per la contaminació que aquesta comporta. Les ciutats 

especialment on es troben les fàbriques són les que sofreixen 

més les seves conseqüències. Les indústries tèx(ls, que usen 

químics per a produir la roba, rebutgen els seus residus en rius, 

on moltes persones es banyen i d'on prové l'aigua que beu gran 

part de la població. Moltes ciutats que són nuclis d'aquestes 

fàbriques estan plenes de residus plàs(cs que s'usen en la 

cadena de producció i distribució. Per no dir els elements que 

desprenen les fàbriques que contaminen l'aire que es respira a 

les ciutats. Com a conseqüència, es reporten milers de casos 

anuals de malal(es de la pell, càncer, deformacions, entre 

altres. 

Com s'ha vist, les empreses tenen un impacte directe en els 
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drets humans i en la ges(ó dels recursos i del medi 

ambient dels països més vulnerables. La situació és 

complexa a Bangladesh. D'una banda, les empreses 

paguen un salari extremadament baix i contaminen, 

però per l'altre, el Govern no afavoreix condicions 

favorables de treball, ni un salari digne, ni controls de 

producció sostenible. Amb la qual cosa, els 

treballadors es troben atrapats entre aquests dos 

actors que no tenen interès a dialogar ni de millorar la 

situació.  

Com a conseqüència, en 2011, les Nacions Unides va 

crear els “Principis Rectors Sobre Empreses i Drets 

Humans”[7] que defineixen la responsabilitat dels 

Governs i de les empreses per a solucionar aquests 

dilemes. Els pilars es basen en el respecte dels drets 

humans per part de les empreses, a més del seu 

deure d'exercir aquesta responsabilitat als països on 

els Governs són corruptes i autoritaris. Les empreses 

també tenen el deure de dialogar amb les persones 

que es veuen afectades per les seves operacions. A 

més, quan es dona un cas d'abús de drets humans, el 

Govern de determinat país ha d'assegurar-se que els 

seus òrgans judicials denunciïn, inves(guin i resolguin 

el conflicte comès per l'empresa, o al revés. 

Des del 2011 que l'ONU ha controlat les ac(vitats 

d'empreses en comunitats més vulnerables i la seva 

relació amb els Governs de la zona, promovent el 

diàleg i la cooperació. A més, cada any es duu a terme 

el “Fòrum de les Nacions Unides sobre les Empreses i 

els Drets Humans”[8]. Enguany se celebrarà entre el 

28 al 30 de novembre a Ginebra, i reunirà Estats, 

organitzacions intergovernamentals i regionals, 

empreses, sindicats, ins(tucions nacionals de drets 

humans, organitzacions no governamentals entre 

altres grups d'interès afectats. 

Una altra inicia(va important que esmentar de les Nacions 

Unides és la “UN Alliance for Sustainable Fashion” [9], fundada 

en 2019 per a contribuir als Objec(us de Desenvolupament 

Sostenible a través d'una acció coordinada en el sector de la 

moda. Específicament, l'Aliança treballa promovent projectes i 

polí(ques que assegurin que la cadena de valor de la moda 

contribueixi a l'assoliment de les metes dels Objec(us de 

Desenvolupament Sostenible. A través de l'Aliança, l'ONU es 

compromet a canviar el rumb de la moda, reduint els seus 

impactes ambientals i socials nega(us, i conver(r-la en un 

motor de la implementació dels ODS. 

Gràcies a la creació dels Objec(us de Desenvolupament 

Sostenible en 2015, a més del nou  “Marco de Cooperació per 

al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides 

(2022-2026)” a Bangladesh [10], s'han implementat molts i 

importants programes de desenvolupament sostenible al país. 

No obstant això, donat l'interès i l'abast dels ODS, els “Principis 

Rectors Sobre Empreses i Drets Humans” s'han absorbit dins 

d'ells, passant a un segon pla. Atès que avui dia moltes 

empreses no compleixen amb la seva responsabilitat social 

corpora(va, considero que les Nacions Unides hauria de donar 

més importància a aquesta inicia(va i a la “UN Alliance for 

Sustainable Fashion”, i pressionar a les empreses perquè 

exerceixin la seva responsabilitat de manera è(ca, sempre 

prioritzant al treballador i al medi ambient. 

A més de la culpa que recau en les empreses fast-fashion que 

produeixen a Bangladesh, és imprescindible afegir la 

responsabilitat que recau en els consumidors. Comprar fast-

fashion s'ha normalitzat, almenys en la nostra societat. 

L'explotació de mà d'obra barata s'accepta com a pràc(ca 

comuna als països en desenvolupament. De moment, no hi ha 

evidència que demostri que les empreses fast-fashion estan 

complint les seves promesas de canviar el seu model de negoci 

cap a un més respectuós amb les persones i amb el medi 

ambient. Perquè hi hagi un veritable canvi, és necessari 

especialment la complicitat i conscienciació dels consumidors 
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respecte al consum d'aquesta mena de moda. Si els 

consumidors redueixen la compra de fast-fashion, fins 

i tot l'eviten al complet, la demanda caurà 

exponencialment, obligant les empreses a canviar la 

seva forma de negoci cap a un més sostenible. 

En defini(va, per a aconseguir aquesta transició, els 

consumidors han d'estar primer informats del 

panorama actual del sector, llegint noscies o veient 

documentals (fonts de referència), per a guanyar una 

millor comprensió de com es produeix la roba de la 

indústria. Després d'estar informats, els consumidors 

han d'estar disposats a canviar la seva manera de 

comprar cap a una més sostenible, per a millorar la 

qualitat de vida de les persones i salvar dels 

ecosistemes de, no sols Bangladesh, sinó també dels 

altres països on s'externalitza la producció de les 

empreses fast-fashion, com la Xina, Turquia, l'Índia, 

Vietnam, entre altres. 

 

Olivia Ehlis Roger 

Estudiant de Global Communica:on Management 

(Blanquerna- URL) i Dret (UOC) 
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