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Lindex stöttar kvinnliga bomullsodlare genom utbildning 

 
Lindex finansierar Women in Cotton i samarbete med CottonConnect. Projektet syftar till att 
utbilda och stärka kvinnliga bomullsodlare som befinner sig i omställning från konventionellt till 
ekologiskt jordbruk.  

Endast cirka två procent av världens bomull är idag ekologiskt odlad. Lindex arbetar för att öka denna 
andel och stöttar därför CottonConnects projekt ’Women in Cotton’ som syftar till att utbilda 
kvinnliga bomullsodlare i ekologisk odling men även i företagande, hälsa och arbetstagares 
rättigheter.  

”Som en av världens största köpare av ekologisk bomull arbetar vi för att ytterligare öka tillgången på 
ekologisk bomull, medan vi samtidigt fortsätter det viktiga arbetet med att stärka kvinnor”, säger 
Anna-Karin Dahlberg, Hållbarhetschef på Lindex. 

Projektet som Lindex finansierar kommer pågå i två år och 350 kvinnor kommer delta. Kvinnorna 
kommer från stamområden i Indien som är isolerade och avstängda från den allmänna utvecklingen. 
De är i omställningen till att gå från konventionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk, vilket tar många år.  

"Vårt partnerskap med Lindex strävar efter att transformera den ekologiska bomullssektorn. Detta gör 
vi inte bara genom att öka volymerna av ekologisk bomull och genom att arbeta med kvinnor som 
ofta försummas i utbildningsprogram utan också, och mycket viktigt, genom att skapa en direkt 
koppling mellan de samhällen som odlar bomull och varumärket. Vi anser att detta är grundläggande 
om vi verkligen ska kunna förändra leverantörskedjorna för bomull”, säger Alison Ward, VD på 
CottonConnect. 

Idag är 68 procent av den bomull som Lindex använder i sina kollektioner ekologisk och hela 
modeföretagets babysortiment är tillverkat av mer hållbara material. Bomullen i babyprodukterna är 
alltid ekologisk och babybomullsplaggen är alltid GOTS-certifierade. Som en del av Lindex 
hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer – är modeföretagets mål att år 2025 ska 
100 procent av Lindex material vara återvunnet eller komma från hållbara källor. 

Om CottonConnect  
CottonConnect är en organisation som vill förändra bomullsindustrin och göra det möjligt för varumärken och återförsäljare att utveckla 
en robustare och motståndskraftigare leverantörskedja av bomull. De kopplar samman varumärken och återförsäljare med 
bomullsodlare för att skapa en transparent leverantörskedja. De utbildar bomullsodlarna i jordbruksekonomiska metoder och arbetar 
för att förbättra deras försörjningsmöjligheter och gemenskap. 
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