
Energi och miljö - Organic clothing 

Mitt mål är att få människor i alla åldrar, privatpersoner som företag, att köpa kläder som är 
tillverkade av ekologiskt bomull. Jag har valt detta för att mycket folk runt i om världen inte 
är medvetna om hur farligt det kan vara att odla bomull och inte minst sagt oroväckande 
för omgivningen som har brist på vatten och ser sötvattnet spruta över bomullsfälten. 

För att kunna producera bomull till de kläder ni har på er idag krävs tusentals liter vatten 
och en mängd kemikalier. Det går nämligen åt ca 2700 liter vatten för att odla bomullen till 
en helt vanlig T-shirt. För att odla bomull används nästan alltid konstbevattning. 

Bomull är en av de mest vattenkrävande grödorna. I och med att sötvatten är en bristvara 
är det negativt att bomull odlas på de platser där det redan är brist på det som i den 
tropiska och subtropiska zonen. De viktigaste producenterna av bomull är USA, Kina, 
Indien, Pakistan, Egypten, Brasilien och Turkiet.

I odlingen används stora mängder jordbrukskemikalier. Inte mindre än 25% av den totala 
mängden insektsbekämpningsmedel används till bomull plus en tiondel av allt ogräsmedel. 
De flesta bekämpningsmedel som används för bomull är skadliga för naturen säger WHO. 
Människor som utsätts för kemikalierna utsätts för en stor hälsorisk. Medlet är direkt giftigt 
och vid en besprutning i Bhopal i Indien dödades över 3000 människor av giftig gas.

Giftet kan följa med i näringskedjor när djurarterna äter växter som har mycket 
koncentrerad gift på sig. Den giftiga besprutningen söker sig senare ut i vattendragen och 
ner till grundvattnet tillsammans med konstbevattningen och på så vis kan gifterna 
förorena stora områden samt påverka sötvattenarter.

Det var inte mer ä 70 år sedan som man började använda sig av bekämpningsmedel till 
odlingen. Efter ett tiotal år visade det sig att insektsmedlens verkan försvagades. Flera 
skadeinsekter hade blivit resistenta, gifterna hade ingen verkan längre. Nya 
bekämpningsmedel utvecklades men inget var starkt nog för att döda insekterna. En ond 
cirkel skapades vilket gjorde att man var tvungen till att sätta in mer och starkare 
bekämpningsmedel för att få resultat. Dessa kemikalier dödade inte bara skadeinsekterna 
utan också deras fiender som var nyttiga insekter för naturen.

Studier har uppskattat att bekämpningsmedel som används i bomullsodlingen dödar 
22 000 och förgiftar 3 miljoner människor varje år. I och med att 70% av all bomull 
handplockas blir det en hälsorisk för plockarna. De utsätts då direkt för kemikalierna. 
1995 dödades 240 000 fiskar längs en 25 km lång flodsträcka i Alabama i USA sedan ett 
bekämpningsmedel vid namn Endosulfan sprutades på bomullsfälten.

Sjöar har påverkats av odlingen. Aralsjön som ligger i Asien var för 40 år sedan jordens 
fjärde största insjö med en yta som var lika stor som halva Lappland. Bomull är en väldigt 
viktig inkomstkälla i detta område och de har inte råd att inte odla det. Dock har detta 
bidragit till en stor miljökatastrof. Stora mängder vatten från kringliggande floder har avletts 
för att bevattna bomullen bredvid. Aralsjöns vattenvolym har minskat med 75% medan 
salthalten har ökat. 

På fälten där bomullen växer växer även ogräs som tar upp näring och vatten som 
bomullen behöver och därför måste de tas bort. 
 



Människor som arbetar med bomull blir även sjuka när de utsätts för kemikalier. Inte bara 
vid odlingen utan också i produktionen fastän det finns andra alternativ att ta till. 
En vanlig bomullströja kan innehålla uppemot 250 olika restkemikalier. De skadliga 
ämnena försvinner först efter ett 10-tal tvättar. Tyvärr finns det ingen statistik på hur många 
fall av sjukdomar och allergier som orsakas av kläderna vi bär, men allergier och 
hudbesvär ökar stadigt. 

Färgningen anses vara den mest miljöstörande ledet i textilindustrin. I vissa länder 
förekommer ämnen och kemikalier som är förbjudna hos oss p.g.a. att dessa är starkt 
cancerframkallande. Utsläppen vid färgning är också farliga. Vanligt salt används vid 
färgning och saltet kommer ut i avloppsvattnet som orsakar stora problem eftersom både 
yt- och grundvattnet får förhöjda mängder salt.

Vad kan du som konsument göra? 
• Först och främst kan du välja kläder med ekologiskt odlad bomull om det finns. 
• Välj kläder som du kan använda i flera år. Välj kvalité och basplagg som man kan 

använda till det mesta. 
• Du kan köpa kläder på second hand. Då kan du själv sälja, köpa billigt eller ge bort. 
• Gör om och laga gamla kläder. 
• Ställ frågor i butiken om du är osäker på hur de har producerats och under vilka 

omständigheter. 

Jag har varit i butiker och frågat hur de ser på hela situationen. Det visade sig att 
Boomerang, Stadium och Lindri hade insamlingar av kläder där de gjorde om gamla 
klädesplagg till något nytt som kuddfodral, mattor osv. Stadium och Lindri gav bort 
kläderna till behövande. Både Indiska och H&M säljer ekologiska kläder redan, dock inte 
alla kläder. Staduim har sålt en kollektion från Soc med ekologiska kläder. Alla affärer 
anser att detta är väldigt bra samt väldigt populärt. Affärer har emellanåt kampanjer där 
man kan lämna in en gammal vara och få 20% på ett nytt klädesplagg vilket lockar kunder 
och gör kunderna medvetna om att affärerna säljer ekologiska kläder också. 

Min metod är att lägga upp min film på Facebook, Youtube, skolbloggen samt visa den för 
intresserade privatpersoner. (Min text till filmen finns under källorna.) Jag ska försöka få så 
många visningar som möjligt för att det ska kunna göra skillnad. Jag har valt och tror på 
denna idé (metoden) därför att många ungdomar är nästan alltid uppkopplade på ett eller 
annat vis. Ungdomar kan där efter sprida videon till sina föräldrar eller släkt. Poängen är 
att uppmuntra folk till att köpa ekologiska kläder, inte med piska. 

Källor: WWF http://www.sida.se/Global/Partners/Näringsliv/Bomullsrapport%5B1%5D.pdf 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bomull 
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Sustainability/Commitments/Use-Resources-
Responsibly/Raw-Materials/Cotton.html 
http://www.wwf.se/source.php/1476873/Ekologiska_fotavtryck_LR.pdf 
http://www.wwf.se/source.php/1119894/bomull%20avtryck%20s9.pdf  

Jag tycker att mina källor är trovärdiga eftersom WFF bland annat är en stor 
världsnaturfond med över 5 miljoner supportrar. De har fått all sin fakta från egna 
undersökningar och erfarenheter under åren som de har varit aktiva. Fonden har funnits 
sedan 1961 och WFF är verksamt i över 100 länder på 5 kontinenter. De har över 5000 
anställda som jobbar jorden över för att förbättra miljön. 
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Wikipedia är en osäker källa eftersom vem som helst kan skriva där. Man kan inte veta 
vad som är sant eller falskt och måste därför vara skeptisk till viss fakta. Dock stod det i 
princip samma saker där som det stod hos WFF. 
H&M tycker jag är en trovärdig källa eftersom de också finns världen över. Eftersom de är 
så pass stora och att många känner till dem har de inte råd att smutsa ner sitt rykte. De 
jobbar själva med att sälja ekologiska kläder och har därför erfarenhet.

Till filmen: http://www.youtube.com/watch?v=Vtcu6vkkRo8 
Genom att köpa ekologiska kläder minskar utsläppet av giftiga kemikalier som använts 
som medel mot insekter. Dessa medel har dödat tusentals människor och djur när 
kemikalierna kommer ut i luften och i grundvattnet och som kan påverka vår reproduktion. 
Översättning:
By buying organic clothing emissions of toxic chemicals that have been used as agents 
against insects are reduced. 
These agents have killed thousands of people and animals when the chemicals are let into 
the air and groundwater and this can also affect our reproduction. 
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