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MO·DE ‘LIGHT’
Een modesysteem met een kleinere ecologische voetafdruk, door het in 
stand houden van het geaccepteerde kader van duurzaamheid in mode. 
Fundamentele verandering in het modesysteem moet echter structureel  
zijn en kan alleen worden bereikt door mode los te koppelen van 
economische systemen die de natuur, culturen en mensen uitbuiten.

ET·NO·CEN·TRIS·ME IN KLE·DING 
(IN MODETHEORIE)

Het geloof in superioriteit binnen het modesysteem. De Westerse variant  
van kleding kreeg de speciale term ‘mode’ om de culturele superioriteit  
ervan te benadrukken. Modetheorie is gestoeld op deze etnocentrische blik.

WEST-REST BI·NAIR / DU·A·LIS·ME IN DE MO·DE 
(MODE EN NON-MODE)

Hiërarchische en etnocentrische verdeling van de wereld in een deel  
met ‘mode’ (het Westen) en een deel van de ongedifferentieerde ‘ander’  
(de rest) met niet-mode kledingsystemen.

UIT·WIS·SEN 
(CONCEPTUEEL EN CONCREET, VAN NIET-MODE-KLEDINGSYSTEMEN)

Wanneer kledingsystemen van de ‘ander’ of ‘de rest’ worden gezien als 
onbelangrijk, voorbestemd om te verdwijnen, niet relevant voor (mode)
onderzoek en daarom buiten beschouwing worden gelaten, ook binnen  
de kaders van duurzaamheid en fair practice.

OP·OF·FE·RINGS·ZO·NES 
(VAN MODE)

Plaatsen in de wereld die geschikt worden geacht voor intensieve winning van 
hulpbronnen, en waar de resulterende schade aan levende systemen, inclusief 
inheemse volkeren, als aanvaardbaar wordt beschouwd. De productie van 
industriële mode is ook afhankelijk van deze opofferingszones. De hierdoor 
ontstane schade aan cultuur- en kledingsystemen wordt onvoldoende 
erkend.
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RE·GE·NE·RA·TIE·VE MO·DE
Een modesysteem dat een kwalitatieve stap verder gaat dan het verminderen 
van schade aan ecosystemen en gericht is op het revitaliseren van zowel  
de natuur als cultuur. 

MO·DE·RA·CIS·ME
Racisme die hardnekkig en diep geworteld is in het hiërarchische en 
dualistische systeem van mode. In dit systeem krijgen industriële mode 
en lichte huidskleuren systematisch voorkeur boven ‘andere’ culturele 
kledingsystemen en donkere huidtinten.

PLU·RI·VER·SI·TEIT 
(VAN KLEDING)

Wereldwijde diversiteit in culturele kledingsystemen, veroorzaakt door  
het actief afwijzen van het huidige dualisme in de mode.

KO·LO·NI·ALI·TEIT IN DE MO·DE
Definities en strategieën in de mode die geworteld zijn in koloniale systemen 
van onderdrukking op basis van raciale ongelijkheid en eurocentrisme.

RE·DRESS
(VAN MODE)

Het verhelpen van de urgentste problemen veroorzaakt door industriële 
mode, te beginnen bij de erkenning dat aantasting van het milieu en de 
uitbuiting van arbeiders geschakelde problemen zijn, en dat de constante 
groei van industriële mode de culturele diversiteit in mode uitwist.


