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1 000 lakan som gör skillnad
Fyra månader efter lanseringen har fler än 1 000 personer gjort ett aktivt val
genom att byta till hållbara sängkläder från Alva. Ekologisk och Fairtradecertifierad bomull har handlats direkt från bönder i Indien och bidragit till att de
och deras familjer fått ett bättre leverne.
Alva brinner för att förändra en smutsig och orättvis bomullsindustri. En industri där
konsumentens pengar sällan når hela vägen fram till bomullsodlarna och där enorma
mängder bekämpningsmedel tyvärr förgiftar både människa och natur.
– Vilka val vi gör som konsument har en stor påverkan på människorna bakom
produkten. Vi är oerhört tacksamma över att så många har gjort ett hållbart val.
När produkter är för billiga så är det någon som lider längre bak i kedjan, säger VD
Alexander Hars.

61 ton ekologisk och Fairtrade-certifierad bomull direkt från odlarna
Den framgångsrika starten har lett till att Alva – via det ekologiska kooperativet Chetna
Organic – redan har köpt hela 61 ton ekologisk och Fairtrade-certifierad bomull direkt från
småskaliga bomullsodlare i Indien.
Några av de direkta effekterna av dessa inköp är:
• 31 familjers leverne i den indiska byn Utnoor/Sirpur mandal i Adilabad-distriktet i
delstaten Telengana har förbättrats genom att Alva har köpt bomull från deras odlingar.
• Familjerna har fått 3050 Euro i Fairtrade-premie (som en jämförelse tjänar en
odlare i snitt 150 Euro per år). Dessa pengar kommer bl.a. användas för att förbättra
kvaliteten på byarnas dricksvatten och förbättra de lokala skolornas infrastruktur.
• För att uppmuntra till fortsatt ekologisk odling har bönderna fått en bonus på 2900
euro. Dessa pengar går framförallt till barnens utbildning.
• Genom att odla ekologiskt har bönderna sluppit använda 820 kg cancerframkallande
bekämpningsmedel, som annars skulle förgiftat både människa och miljö.
• Bönderna har också undgått att använda ca 200 säckar med genmanipulerade
bomullsfrön. Detta utsäde leder ofta till att odlare hamnar i skuldfällor på grund av
den höga inköpskostnaden. Varje år begår ca 4800 bönder i Indien självmord, ofta
på grund av ekonomisk oro.
– Vi vill att människorna som skapar produkterna ska ha en trygg och rättvis tillvaro. Det
kostar mer, men för oss är det självklart, avslutar Alexander.

Sängkläder från Alva hittar du här https://alvalinen.se
För högupplösta bilder besök vår Press-sida: https://alvalinen.se/sv/info/press.html
För ytterligare information och lån av produkter, vänligen kontakta
Alexander Hars, alexander.hars@alvalinen.com eller 0707 - 311 755.

