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INDISKAs vattenengagemang 

Tillgången till rent och säkert vatten, och hanteringen av vatten inom produktion är något INDISKA 

varit engarade i sedan 2004. Idag saknar 768 miljoner människor tillgång till rent vatten. Vatten 

måste räcka till dricksvatten, sanitet, hygien, odling och till industrin. Lyckad vattenhantering leder till 

hållbar utveckling. 

 

INDISKAs hållbarhetsarbete tog sin början i de sociala och de hälso- och säkerhetsrelaterade frågor 

som vi såg måste förbättras hos våra leverantörer. Det är en ständigt pågående process, som 

startade i ett samarbete inom branschen och som lett fram till betydande förändringar för människor 

i våra produktionsländer. Det kunde ha stannat där, men produktionskedjan för varje produkt är 

omfattande. INDISKA beslutade att gå bakåt i leden för att själva se, men också uppmärksamma 

leverantörer, andra i branschen och våra kunder om de miljöfrågor, som jämsides med de sociala 

frågorna är uppenbara bakåt i leden. 

Missbruk och föroreningar av vatten blev det självklara valet, som INDISKA arbetat för att förändra 

redan 2004. Då blev vi också uppmärksammade på komplexiteten i frågan, främst genom en forskare 

på Lunds Universitet. Ett forskningsprojekt inleddes då mellan Lunds Universitet (där Renée, etik- och 

miljöansvarig på INDISKA idag är hedersdoktor), en leverantör och INDISKA.  

INDISKAs miljökontroller påbörjades hos våra huvudleverantörer med egna våt-processer, och hos 

underleverantörer som färgar och trycker textilier för INDISKA och många andra företag. En del 

leverantörer hade reningsverk, andra inte och värst var situationen i delstaten Rajasthan, där några 

av INDISKAs idag mest inspirerande leverantörer verkar. 

I takt med ständiga besök hos och samtal med våra leverantörer i Rajasthan växte ett medvetande 

och en vilja till förändring fram. Det gjorde att vi tillsammans besökte myndigheter med ansvar för 

miljöfrågor och vatten, för att uppmärksamma även dessa på de allvarliga problemen med ständig 

vanskötsel av de knappa vattenresurserna. Vatten måste räcka till dricksvatten, odling och till 

industrin. Vid vanskötsel hålls människor och landet kvar i fattigdom, men rätt skött leder det till 

hållbar utveckling.  

Idag har våra leverantörers insikter, arbete och satsade pengar lett till att även de indiska 

myndigheterna vaknat. Nu finns den första textilparken för färgning av textilier på plats i staden 

Jaipur, med reningsverk, solenergidrift, vattenkonservering och återanvändning av industrivatten. 

Genom INDISKAs samarbete med SIWI (Stockholm International Water Institute) och stöd från SIDA, 

kommer samtliga leverantörer i textilparken i Jaipur att utbildas för att spara vatten, energi, 

kemikalier och pengar, samtidigt som det gynnar människor och miljön i delstaten.  
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INDISKA har förändrat och kan förändra en hel del på egen hand, men utmaningarna i vattenfrågan 

är gigantiskt stora. Då föddes idén till Sweden Textile Water Initiative (STWI) – om att igen gå 

samman med andra företag i branschen och vattenexperter för att förändra. STWI är ett unikt 

svenskt projekt som genom samarbete lett fram till riktlinjer för användning av vatten och kemikalier 

i textil- och läderindustrin. 

INDISKAs engagemang för vattenfrågor sträcker sig längre än i våra produktionsled. Genom 

samarbete med Hand-in-Hand har en by i södra Indien byggt dammar för uppsamling av regnvattnen 

som kan ge ökad skörd, möjlighet till att hålla mer boskap och återuppliva torkade brunnar samt 

motverka migration. 

Genom INDISKAs samarbete med Water Aid ges människor i slumområden i Indien möjlighet till ett 

friskare liv genom att få tillgång till dricksvatten och toaletter. 


