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Bij elke vraag kun je, indien gewenst, De Grote Bosatlas, 54e druk 
gebruiken.  

Wereld 

Opgave 1  Kledingindustrie in Bangladesh 

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave 
horen. 

Gebruik bron 1. 
In de kledingindustrie heeft global shift plaatsgevonden. 

1p 1 Toon dit aan met behulp van bron 1. 

In de top 10 van kledingexporterende landen staan ook Europese landen. 
Dit is opvallend, omdat de lonen in de kledingindustrie in Europa hoger 
liggen dan in landen als China of Bangladesh. 

1p 2 Welk kenmerk van de kledingindustrie in deze Europese landen zorgt 
ervoor dat deze landen toch grote kledingexporteurs kunnen zijn? 

Veel westerse winkelketens laten hun kleding maken door 
kledingbedrijven in Bangladesh. Deze kledingbedrijven zijn daar gevestigd 
omdat de productiekosten van kleding daar laag zijn. Dat komt niet alleen 
door de lage lonen in Bangladesh.  

3p 3 Geef nog drie kenmerken van Bangladesh waardoor de productiekosten 
van kleding daar laag zijn.  

Het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh in 2013 kreeg 
wereldwijd veel media-aandacht (zie bron 2). Deze ramp kan op termijn 
bijdragen aan een verbetering van de arbeidsomstandigheden, maar ook 
aan economische stagnatie in Bangladesh.  

2p 4 Geef aan op welke wijze de ramp kan bijdragen aan 
 een verbetering van de arbeidsomstandigheden in Bangladesh;  
 economische stagnatie in Bangladesh. 
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bron 1 

Top 10 van kledingexporterende landen in 2005 en 2011 

2005 waarde van de 
kledingexport  
(x miljard $) 

2011 waarde van de 
kledingexport  
(x miljard $) 

hinaChina China 153.8
taliItalië Italië 23.3

Duitslanduits Bangladesh 19.9
Turkijeurki Duitsland 19.6
ndiIndia India 14.4
ranFrankrijk Turkije 13.9
exiMexico Vietnam 13.2

Bangladeshh 6.9 Frankrijk 11.0 
elgBelgië Spanje 9.2
S 5VS . België 9.1

 bron: WTO 

bron 2 

Wantoestanden in de kledingindustrie in Bangladesh 

De textielindustrie in Bangladesh omvat ongeveer 5.000 fabrieken waar 
3,6 miljoen werknemers kleding produceren die voornamelijk voor de 
export bestemd is. De arbeidsomstandigheden in Bangladesh zijn slecht. 
Het maandloon van een textielarbeidster ligt rond de 40 euro. Sinds 2005 
zijn ten minste 1.800 werknemers omgekomen als gevolg van 
fabrieksbranden en ingestorte gebouwen. In 2013 stortte een 
kledingfabriek in waarbij meer dan 1.100 werknemers de dood vonden. 
Wereldwijd heerste grote verontwaardiging over de 
arbeidsomstandigheden in deze fabriek. 

vrij naar: www.nrc.nl  
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