Who made your clothes?
Har du noen gang lurt på hvem som lager klærne dine? Den årlige Fashion Revolution kampanjen
ønsker å belyse menneskene bak klærne som produseres, og jobber for å fremme en mer bærekraftig
og rettferdig mote- og tekstilindustri.
Den 24. april 2013 omkom over 1100 tekstilarbeidere, og mange flere ble skadd da fabrikken Rana Plaza
kollapset i Dhaka, Bangladesh. Fashion Revolution Week markerer denne forferdelige hendelsen og minner
om viktigheten og ansvaret produsenter har for å skape og bidra til trygge og rettferdige arbeidsforhold for
alle ansatte i hele sin leverandørkjede, uansett produksjonsland.
Den årlige Fashion Revolution uken som fremmer en mer bærekraftig moteindustri, arrangeres mellom 22 –
28. april 2019. Fashion Revolution er en ideell kampanje som ønsker å sette fokus på menneskene som
lager klærne, og forbedre arbeidsforholdene i tekstilindustrien. Fashion Revolution Campaign mener at
forandring til det bedre starter med et enkelt spørsmål: who made my clothes?

Bærekraft og etikk er gjennomgående i Lillelams verdikjede. Vi ønsker å ta ansvar og bidra til åpenhet og
transparens i tekstilindustrien. Lillelam produserer alle produkter i Europa ved nøye utvalgte fabrikker med
høy kunnskap og strenge kvalitetskrav, og vi er spesielt opptatt av arbeidsforholdene i hele verdikjeden.
Vi er stolte av våre dyktige leverandører og alle ansatte. Bak hvert eneste Lillelam-plagg står det mennesker
som er stolt av håndverket sitt. Bli med oss bak i kulissene og møt noen av de som er med på å lage klærne
for Lillelam. Vi håper dette vil inspirere deg til å kreve mer åpenhet fra alle klesmerker.
Vi håper også at det vil minne deg på verdien som ligger i hvert plagg. Noen har brukt tid og omsorg på å
lage ullplagget ditt, og vi håper du setter pris på det. Husk at tar du vare på ullplagget ditt, kan det vare for
alltid.
Les om hvordan Lillelam tar ansvar: https://lillelam.no/fashionrevolution/#ansvar
Les om Lillelams fabrikker: https://lillelam.no/fashionrevolution/#fabrikk
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Om Selskapet
Lillelam ble startet av to norske småbarnsmødre i 2004, og var den gang pionerer ved å lage barnekolleksjoner i ren merinoull, som var et ukjent naturmateriale for de fleste. Lillelam lager
barneklær fra prematur størrelse til 6 år, alltid med fokus på den fineste og mykeste kvaliteten mot
huden. Lillelam er en merkevare som bygger på renhet og ærlighet gjennomgående i produksjon
og organisasjon, på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte uten unødvendige elementer.
lillelam.no

