
Lindex uppmärksammar kvinnliga textilarbetare på Internationella kvinnodagen

På Internationella kvinnodagen uppmärksammar Lindex kvinnliga textilarbetare och HERhealth; ett initiativ som ger kvinnliga textilarbetare
utbildning inom hälsa. Lindex donerar 10 procent av sin försäljning under 8 mars till HERhealth.

”Kvinnan är central för vår verksamhet på Lindex. Majoriteten av våra kunder, våra anställda och de textilarbetare som gör våra kläder, är kvinnor. Vi vill
uppmärksamma Internationella kvinnodagen med våra kunder och anställda och lyfta de kvinnor som gör våra kläder”, säger Sara Winroth, Hållbarhetschef
på Lindex.

Lindex har arbetat med HERhealth sedan 2012 för att förbättra kvinnliga textilarbetares förhållanden. HERhealth är ett initiativ som sköts av BSR (Business
for Social Responsibility). Genom initiativet ges kvinnliga textilarbetare utbildning inom hälsa för att öka deras medvetenhet och tillgång till hälsofrämjande
tjänster. Sedan Lindex började arbeta med HERhealth har modeföretaget nått ungefär 13 000 kvinnor i Bangladesh, Indien och Pakistan med utbildning
inom hälsa.

“HERhealth är ett initiativ som ligger nära vårt hjärta på Lindex. Vi har engagerat oss i flera år och för att nå ännu fler kvinnor donerar vi 10 procent av vår
försäljning på Internationella kvinnodagen till HERhealth” säger Sara Winroth, Hållbarhetschef på Lindex.

Donationen kommer att användas till HERhealth-projekt i Bangladesh, Kina, Indien och Myanmar. Lär mer om Lindex partnerskap med HERhealth här.
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För mer information, kontakta;

Ellen Simonsson
Sustainability Communication Coordinator, Lindex 
Phone: 46 (0)31 739 50 95 
E-mail: press@lindex.com

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med cirka 475 butiker på 16 marknader. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den
modeintresserade kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Mer än hälften av Lindex totala sortiment
kommer från mer hållbara källor och Lindex arbetar dedikerat för att nå 80% år 2020. 'We Make Fashion Feel Good’ är Lindex kommunikationskoncept som
tydligt beskriver vad Lindex gör och står för. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns p
å www.lindex.com


