Lindex ja WaterAid aloittavat uuden
hankkeen, jolla pyritään parantamaan yhä
useamman naisen elämää
Lindex ja WaterAid aloittavat uuden yhteishankkeen, joka keskittyy parantamaan puhtaan veden
saatavuutta, viemäröintiä ja hygieniaa Gazipurin alueella Dhakassa, Bangladeshissa, missä asuu
iso osa tekstiilialan työntekijöistä. Hanke laajentaa yhteistyötä, joka on jo parantanut monen
ihmisen, erityisesti naisten, elämää.

Yhteistyöprojekti keskittyy Bangladeshin Dhakassa Gazipurin alueelle, jossa asuu
paljon Lindexin vaatteita valmistavia työntekijöitä. Alueen asukkaista vain harvoilla on
saatavillaan puhdasta vettä ja pääsy kohtuulliseen käymälään. Hankkeen aikana asukkaille ja
koululaisille rakennetaan pisteitä puhtaalle juomavedelle ja käsienpesulle
asianmukaisten käymälöiden lisäksi. Hankkeeseen sisältyy koulutusta sanitaatiosta ja
hygieniasta sekä tietoisuuden lisäämistä COVID-19:n leviämisen hillitsemisestä. Lisäksi
hankkeen tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti pohjavesitilanteeseen ja edistää
sadeveden talteenottamista alueen tekstiilitehtaissa.
"Naiset kärsivät eniten puhtaan veden saannin ja sanitaation puutteesta, sillä
esimerkiksi niinkin luonnollinen asia kuin kuukautiset voi rajoittaa heidän
mahdollisuuksiaan kouluttautua ja toteuttaa itseään. Pandemian aikana
tekstiiliyhteisöissä WaterAidin kanssa toteuttamamme yhteishankkeet ovat erittäin
tärkeitä taudin leviämisen ehkäisyssä. Olemme ylpeitä siitä, mitä
yhteistyö WaterAidin kanssa on saanut tähän mennessä aikaan. Odotamme innolla,
että voimme jatkaa yhteistyötä toisella alueella, jolla monet tekstiilityöntekijät

asuvat", sanoo Anna-Karin Dahlberg, Lindexin Head of Sustainability.
Uusi hanke Gazipurissa perustuu Lindexin ja WaterAidin aiempaan menestyksekkääseen
yhteishankkeeseen, joka toteutettiin Mirpurin alueella Dhakassa, Bangladeshissa,
jossa niinikään asuu paljon Lindexin vaatteita valmistavia
työntekijöitä. Mirpurin kolmivuotinen hanke saatiin päätökseen maaliskuussa 2021, ja se
saavutti jopa tavoitettaan enemmän ihmisiä. Lindex ja WaterAid ovat hankkeen kautta tuoneet
puhtaan veden ja paremmat saniteettitilat yli 6 500 henkilön saataville ja antaneet 7 000
henkilölle tietoa hygieniasta ja sanitaatiosta. Pandemian vuoksi hanke keskittyy aiempaa
enemmän terveys- ja hygieniakoulutukseen, jonka avulla voidaan hillitä taudin leviämistä ja
pelastaa henkiä. Hankkeen avulla on myös koulutettu 100 nuorta naista toimimaan
pitkäaikaisina muutoksen edistäjinä ja terveys- ja hygieniakoulutuksen järjestäjinä
yhteisössään.
"WaterAid on erittäin ylpeä yhteistyöstä Lindexin kanssa. Pohjimmiltaan kyse on tasa-arvosta ja
kestävästä kehityksestä. Hanke on täydellinen esimerkki siitä, millaisesta yhteistyöstä
pidämme. Mirpurin hanke on muuttanut monien naisten elämää sekä parantamalla terveyttä että
tarjoamalla uusia mahdollisuuksia ja toivon paremmasta
tulevaisuudesta. Uuden, Gazipurissa toteutettavan hankkeen myötä yhä useammat naiset saavat
samat mahdollisuudet", sanoo WaterAid Swedenin Chief Executive Anna Nilsdotter.
Lindexin yhteistyö WaterAidin kanssa on osa muotiyrityksen kestävyyslupausta aikaansaada
muutos tulevia sukupolvia varten, ja siinä sekä naiset että vesi ovat avainasemassa.
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