MÅNGSIDIG textilkollektion
ger människor möjligheter
Samarbete mellan IKEA och sociala etreprenörer i Indien
Säljstart 27:e juni 2014

MÅNGSIDIG textilkollektion:
samarbete mellan IKEA och
sociala entreprenörer i Indien

MÅNGSIDIG är ett samarbete mellan IKEA och
sociala entreprenörer i Indien. Textilkollektionen
består av handbroderade kuddfodral,
handgjorda korgar och sittpuffar i naturliga och
hållbara material. Målet med kollektionen är
att ge kvinnor på landsbygden i Uttar Pradesh,
Rajasthan och Karnataka möjlighet att förändra
sina liv och samhällen till det bättre.

Kollektionen börjar säljas den 27 juni 2014
på IKEA varuhus i Österrike, Schweiz och
på utvalda varuhus i Sverige. All vinst från
försäljningen av kollektionen återinvesteras i
samarbetet med sociala entreprenörer för att
stödja en positiv ekonomisk, hållbar och social
utveckling.

Kollektionen är tillfällig och säljs i
begränsad upplaga på följande
IKEA varuhus i Sverige:

Kungens Kurva, Barkarby,
Malmö och Älmhult.

MÅNGSIDIG är den andra
kollektionen som IKEA
har tagit fram i samarbete
med Industree Producer
Transform och det kvinnliga
kooperativet Swaayam Kala.

Den första workshopen. Hantverkare
på produktionscentret i Uttar Pradesh.

Kollektion MÅNGSIDIG formgavs i ett
samarbete mellan formgivare från IKEA
och hantverkare från det sociala företaget
Industree Producer Transform och det
kvinnliga kooperativet Swaayam Kala. Briefen
för kollektion MÅNGSIDIG var att skapa ljusa,
broderade kuddar och puffar för sommaren.

Hållbara och naturliga fibrer
från bananplantan
Indien är världens största producent
av bananer. Och vanligen slängs
resterna av bananplantan när
bananen har skördats. Det är
olyckligt eftersom fibrerna är
väldigt användbara och 100 procent
biologiskt nedbrytbara. Fiber från
bananplantan kan användas till

mycket, som till exempel produkterna
i kollektion MÅNGSIDIG. För att
omvandla rester till råmaterial samlas
resterna från bananskörden ihop,
strimlas och vävs på handvävstolar.
Klimatpåverkan för skörd och
tillverkning är därför mycket låg,
eftersom nästan ingen elektricitet alls.

Textilierna i MÅNGSIDIG är
tillverkade av 100 procent
bomull från indiska producenter
som IKEA anlitar i sin ordinarie
produktion. IKEA samarbetar
med jordbrukare för att minska
mängden vatten, gödningsmedel

och bekämpningsmedel som
används för att odla bomull. Målet
är att bara använda bomull som
produceras på detta sätt i slutet av
2015. Läs mer om detta initiativ på
ikea.se eller på www.bettercotton.
org

Ett innovativt sätt att
stödja människor och
samhällen

Sociala entreprenörer bemöter sociala
problem på ett innovativt sätt. De tänker
ambitiöst och använder sin verksamhet
som medel till att skapa förändring,
snarare än rikedom. Oavsett om fokus
är utbildning, hälsovård eller mänskliga
rättigheter och självförsörjning – för en
social entreprenör betyder ekonomisk
vinst en vinst för samhället.

Genom samarbete inom design,
produktion, miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor
och export hjälper IKEA till att utveckla
handeln med sociala företag och
entreprenörer. IKEA ger tillgång till en
global marknad som hjälper dessa företag
att bli självförsörjande och oberoende.

”70% av Indiens befolkning lever i
byar där huvudindustrin är jordbruk.
60-70% av folket är egendomslösa.
Sociala företag är avgörande för att
skapa försörjningsmöjligheter.”
Neelam Chibber, Manager Trustee på Industree
Craft Foundation

För tillfället samarbetar IKEA med
sociala entreprenörer i Indien,
Thailand och Malmö i Sverige och
letar aktivt efter fler partners
runt om i världen. MÅNGSIDIG
är den fjärde kollektion IKEA har
skapat tillsammans med sociala
entreprenörer.

Om Rangsutra
Rangsutra är ett socialt företag som samlar tusentals hantverkare
i produktionskooperativ nära deras hem, i avlägsna regioner i
Rajastan och Uttar Pradesh, Indien. Ungefär 900 kvinnor har varit
inblandade i produktionen av kollektion MÅNGSIDIG.
Syftet med Rangsutra är att säkerställa en hållbar försörjning för
hantverkare och bönder, och att vårda lokala hantverkstraditioner
genom att producera högkvalitativa produkter, främst textilier.
Produktionen är baserad på principerna för fair trade.
En av delägarna i Rangsutra är Swaayam Kala, ett kooperativ
grundat av en grupp kvinnor som deltog i programmet Swaayam,
ett initiativ som finansieras av IKEA Foundation och som genomförs
av FN:s utvecklingsprogram och lokala CSO-partners i Uttar
Pradesh.

Om Industree Producer
Transform
Industree Producer Transform grundades 1995 och är ett
hantverksbaserat företag med fokus på produkter tillverkade av
naturfibrer, virkad spets och hemtextil. Det är ett socialt företag
med missionen att öka inkomsterna på landsbygden genom att
erbjuda utbildning, kapital och marknader för producenter där.
År 2000 grundades Industree Foundation med syfte att ge
hantverkare nya färdigheter. Sedan dess har stiftelsen utbildat över
5000 hantverkare i Indien. Stiftelsens verksamhet finns i kluster
på landsbygden utanför Bangalore. Där har 12 självhjälpsgrupper
och kooperativ av lokala hantverkare bildats. Hantverkarna är
mestadels kvinnor som nu får ökade inkomster till sina familjer,
vilket skapar en ljusare framtid för dem och deras samhällen.

”Förut behövde jag alltid be någon
om pengar om det var något jag
behövde. Men sedan jag anslöt
mig till Swaayam Kala har jag inte
behövt göra det. Jag har mitt eget
arbete och försörjer mig själv nu.
Förut kunde jag knappt ta mig
utanför hemmet, men nu reser
jag så långt som till Delhi på egen
hand. Jag brukade vara orolig
för hur mina barns framtid efter
grundskolan, kanske skulle de växa
upp och bli som mig. Men mina
ambitioner har vuxit och nu tänker
jag att jag kan ge dem utbildning
så att de kan växa upp och bli
ingenjörer eller läkare.”
Sulekha Devi, styrelseledamot och
gruppledare, Swaayam Kala
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”Om kvinnor får bra
utbildning, får de kraft att
utvecklas.”
Baadli Bai, hantverkare,
Swaayam Kala

”Sedan jag började arbeta här har min äldre
syster gift sig, jag har kunnat hjälpa mina
föräldrar och våra problem har minskat. Vi
arbetar tillsammans som systrar här och vi
talar med varandra. Vi är alla tillsammans.”
Heena, Artisan, Industree Producer Transform

”Jag tycker att det här
initiativet är ett nyskapande
sätt att göra affärer på. Det
visar att kvinnor som får
möjligheten också förändrar
sina liv till det bättre. Vi
tillverkar inte bara vackra
produkter, de ger också
kvinnorna som skapar dem
kraft.”
Sumita Ghose, MD Rangsutra,
rådgivare, Swaayam Kala

MÅNGSIDIG kollektion:

MÅNGSIDIG kuddfodral
99:-/st 50x50 cm. Två
färgställningar. 502.919.64

MÅNGSIDIG kuddfodral
99:-/st 40x65 cm. Två
färgställningar. 202.919.70

MÅNGSIDIG kuddfodral
99:- 40x65 cm. Svart/
beige. 002.920.27

MÅNGSIDIG kuddfodral
99:-/st 40x65 cm. Två
färgställningar. 402.919.69

MÅNGSIDIG kuddfodral
79:-/st 50x50 cm. Två
färgställningar. 002.919.66

MÅNGSIDIG golvkudde
199:- 46x46 cm. Bananfiber. 902.919.81

MÅNGSIDIG kudde
99:- 50x25 cm. Bananfiber. 702.919.82

MÅNGSIDIG sittkudde
399:- Ø 46 cm, H:25 cm.
Bananfiber. 302.919.79

MÅNGSIDIG korg
49:- 27x19x15 cm.
Bananfiber. 802.919.72

MÅNGSIDIG korg 69:27x19x15 cm. Bananfiber/beige. 602.919.73

MÅNGSIDIG kuddfodral
99:- 50x50 cm. Svart/
rombmönster. 802.919.67

MÅNGSIDIG kuddfodral
99:- 50x50 cm. Svart/
fyrkantigt. 202.920.26

MÅNGSIDIG kuddfodral
99:- 50x50 cm. Svart.
202.919.65
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