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Fördjupning delkurs 2 - Kläder
(Länkarna ligger i samma kronologiska ordning som de dyker upp i presentationen)
Färga med algbläck kan snart bli verklighet.
https://wargoninnovation.se/mounid/
Här kan du läsa mer om våra projekt
https://medvetenkonsumtion.se/vara-projekt/

Kläder
Läs mer om svenskars textilkonsumtion på Naturvårdsverket
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/textil/textilkonsumtion
Vad hände med Aralsjön?
https://youtu.be/f8x7zNUemQI
I denna broschyr från Naturskyddsföreningen kan du läsa mer om de olika materialens miljöpåverkan:
https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/55/2014/03/Uppdrag-6-Textiliertyg-eller-otyg.pdf
Här kan du läsa mer om olika material:
https://www.sverigeskonsumenter.se/vad-du-kan-gora/konsumera-hallbart/schysstare-klader/hallbar
a-materialskolan/
På Medveten Konsumtions hemsida kan du läsa mer om hur dina kläder tillverkas och få råd och tips
om hur du kan konsumera på ett miljömässigt och etiskt hållbart sätt.
https://medvetenkonsumtion.se/rad-fakta/garderoben/
Nu blir det lättare att köpa rätt kläder:
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/omraden/textil/
Här kan du läsa mer om processen från tråd till tröja:
https://medvetenkonsumtion.se/rad-fakta/klader/
#Textilsmart
https://textilsmart.hallakonsument.se/
Kemikalieinspektionen har undersökt olika kemikalier och hur farliga de egentligen är. Lyssna mer här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5982728
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6543461
Rapport från Kemikalieinspektionen om kemikalier i textilier från 2015:
https://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-3-15-kemikalier-i-textilier.pdf
Giftiga ämnen i kläder skadar miljön
http://www.tidningenhalsa.se/artiklar/kategori/20111215/gifter-i-klader-skadar-miljon/

Artikel från Nature Review om kläders miljöpåverkan.
The Environmental price of fast fashion
Who made my clothes? Video om textilproduktion.
https://youtu.be/cKr139yIzO8
Fem frågor och svar om Xinjiang och tvångsarbete (2021)
https://fairaction.se/okategoriserad/5-fragor-och-svar-om-xinjiang-uigurer-och-tvangsarbete/?aiEnabl
eCheckShortcode=true
Nätbutiker öppnar upp om klädfabriker (2021)
https://fairaction.se/press-kategori/pressmeddelanden/natbutiker-oppnar-upp-om-kladfabriker-men-t
ysta-om-sommerskornas-loner/
Allt om läder
https://johannaleymann.se/artiklar/lader-allt-du-vill-veta-och-lite-till
Fair Trade Centers rapport “ I samma fotspår” där Sveriges fyra största sko butikskedjor med
läderprodukter granskas utifrån deras hållbarhetsarbete: Euro sko gruppen, Nilson group, Scorett och
Deichman.
https://fairaction.se/wp-content/uploads/2015/04/Rapport-i-samma-fotspar_140820_1.pdf
Fler granskningar från Fairaction
https://fairaction.se/granskningar-kategori/branscher/skor/
Artikeln från DN finns som PDF i kursrummet
Artikel från Shoegazing. Denna artikel som berör just artikeln publicerad i DN men bygger vidare på
den.
http://www.shoegazing.se/2014/12/14/reflektion-olidligt-jobba-i-skoindustrin/

Slit & släng
Naturvårdsverkets rapport om hur vi kan förebygga avfall
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/pagaende-arbeten/planen-for-minska-och-for
ebygga-avfall
Producentansvar för förpackningar
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-forpack
ningar2/
SVT rapporterar om utredningen för mer hållbar hantering av textilier och textilavfall.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klader-har-blivit-sa-billiga-att-vi-inte-vardesatter-dem
Den senaste utredningen om producenters ansvar för textilier
https://www.regeringen.se/4af9e5/contentassets/46456fe9a2954a7fa5b5116aaee71930/betankand
e-producentansvar-for-textil.pdf
Nya tekniker för återvinning utvecklas hos Mistra
https://www.mistra.org/nyhet/atervinning-av-textilier-med-global-potential/
Uppdatering från Re:newcell?
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/har-kokas-jeansen-ned-till-ny-textil/
Länge leve kläderna!

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/pm_lange_leve_kladerna.p
df
Hur hållbar är textilåtervinning i fast fashion?
https://youtu.be/00NIQgQE_d4
Läs mer om greenwashing
https://jordensvanner.se/greenwashing/
Eller Göteborgspostens artikel
https://www.gp.se/livsstil/greenwashing-en-gr%C3%B6n-gr%C3%A5zon-1.4720804
Läs mer om "bra bomull" på Göteborgsposten
https://www.gp.se/debatt/den-h%C3%A5llbara-bomullen-h%C3%A5ller-inte-m%C3%A5ttet-1.1462419
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Senaste rapporten från Better Cotton Initiative
https://bettercotton.org/who-we-are/annual-report-2020/
Vad är slow fashion? Vi är med i Nyhetsmorgon och berättar!
https://youtu.be/qvjMYz1ctfw
Johanna Leyman berättar mer
https://johannaleymann.se/slowfashion
Studie av Svenska Miljöinstitutet IVL
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2014-08-06-andrahandsmarknaden-fo
r-textil-okar---nyinkopen-minskar.html
Läs mer om hållbar textilkonsumtion på Naturvårdsverket
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/inform
ation-om-hallbar-konsumtion-av-textilier
Statistik och tips kring textilkonsumtion och användning:
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag/slutredovisade-regeringsuppdrag/inform
ation-om-hallbar-konsumtion-av-textilier
Samtidigt hamnar majoriteten av de kläder som vi anser förbrukade inte alls hos Myrorna eller andra
återbrukare eller återvinnare, utan på soptippen:
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/darfor-maste-vi-forlanga-kladernas-livslangd/
Här hittar du Ekoguiden
https://medvetenkonsumtion.se/?s=ekoguiden

Hållbara och medvetna företag
Honest By
https://designforlongevity.com/articles/honest-by
Nudie
http://www.nudiejeans.com/
Johanna Leyman (Nilsson)
https://johannaleymann.se/
The Rag Bag

https://nordddb.com/case/the-rag-bag/
Houdini
https://houdinisportswear.com/sv-se/explore/houdini-rental

Märkningar
Naturskyddsföreningen
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/vara-klader/
Konsumentverket
https://markningsguiden.hallakonsument.se/?category=Textil

Inspiration och konsumentkraft
Låna kläder på klädbibliotek!
Stockholm - http://www.lanegarderoben.se/
Göteborg - http://thewaveswemake.se/kladoteket/
Uppsala - https://uppsalakladbibliotek.wordpress.com/
Malmö - http://www.swopshop.se/
Bli hållbart Stilmedveten
http://www.sverigeskonsumenter.se/stilmedveten/
Fredrik Wikholm, delar med sig av sina tankar kring hållbart mode.
https://www.youtube.com/watch?v=cpAcKM0vGmc

Fördjupning
Lästips
Modeslavar - den globala jakten på billigare kläder
Moa Kärnstrand, Tobias Andersson Åkerblom
Slow Fashion - Din guide till smart och hållbart mode
Jennie Johansson, Johanna Nilsson
Swedwatch - 44 barn med föräldrar i textilindustrin drömmer om ett bättre liv
http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/textilarbetarbarn-far-rattigheter-krankta
Reportage i tidningen FOKUS om jeanstillverkningen i Lesotho
http://www.fokus.se/2009/09/har-tillverkas-de-giftiga-jeansen/
Greenpeace's rapport - Detox my fashion
https://www.greenpeace.org/international/act/detox/

Bättre begagnat: Vårda och laga det du har (2020)
Johan Tell
Go re-create (2018)
Linnea Larsson

Poddar
Podden Du, Jag och Jorden pratar om vår syn på kläder och miljö i avsnittet “McFashion - vi drunknar i
kläder”.
http://dujagochjorden.libsyn.com/11-mcfashion-vi-drunknar-i-klder
Podden Du, Jag och Jorden ger sina 10 bästa tips för en hållbar garderob i det här avsnittet.
http://dujagochjorden.libsyn.com/35-10-tips-fr-en-hllbar-garderob
Konsumtionspodden - #23 Om vi slutade producera nya kläder
Slowfashionpodden av och med Johanna Leyman
Material och certifieringar diskuteras i Ecofashionista
http://www.ecofashionista.se/
Vetenskapsradion Klotet - Nya möjligheter att återvinna gamla kläder

Filmer
The Next Black (2014)
https://youtu.be/XCsGLWrfE4Y
The True Cost (2015)
Läs mer och se trailern här
https://truecostmovie.com
Modeindustrins smutsiga baksida (2018)
https://www.svtplay.se/video/23019070/planet-under-press-modeindustrins-smutsiga-baksida
Ekonomibyrån: Klädskam (2021)
https://www.svtplay.se/video/32891167/ekonomibyran/ekonomibyran-sasong-4-kladskam
Den giftblå floden (2017)
https://www.svtplay.se/video/27659457/den-giftbla-floden
Råd och fakta på vår hemsida
https://medvetenkonsumtion.se/rad-fakta/garderoben

Här hittar du oss!
https://www.medvetenkonsumtion.se
Medveten Konsumtion på Facebook https://www.facebook.com/MedvetenKonsumtion/?fref=ts

Ekoguiden på Facebook https://www.facebook.com/ekoguiden/?fref=ts
Du hittar oss även på Instagram https://www.instagram.com/medvetenkonsumtion.se

