
Vi kan bidra till en hållbar
värld genom hur vi väljer
att leva våra liv och göra
våra affärer.

Det får aldrig bli på
bekostnad av människor 
och natur.



Oria gör ansvarsfulla affärer genom 
att skapa värde bakåt i produktions-
kedjan. Våra kläder kommer från
hållbara odlingar med minimal
vattenförbrukning, utan farliga
kemikalier i produktionen och där 
den största delen drivs av solel.

Oria tar ansvar framåt. Vi tar 
tillvara på befintliga resurser 
genom att återvinna och återanvända
textilier. Oria har vid flera till-
fällen reparerat gamla utslitna
tygkassar i ICA-butiker. På så sätt
skapar vi en längre livslängd för
textilierna.

Levnadslöner
Orias t-shirts betalas med levnadslöner.
En levnadslön täcker mat, husrum, skol-
gång, sjukvård och ett litet sparande
som kan vara över 50% högre än minimi-
lönen i vissa asiatiska länder.

Vi söker kunder som vill vara del i
samarbetet för levnadslöner då vi
tillsammans kan skapa större vinning 
för alla.

Oria var den första svenska
licenstagaren i Sverige för
Fairtrade-certifierad bomull

Oria besökt och dokumenterat
hela produktionskedjan.

Företagsnamnet Oria kommer
från delstaten Orissa i
Indien där språket är Oria.

Professor Birgitta Schwartz
har forskat på Oria och följt
företaget under två år.



AGERA 
NU

Oria skyddar naturen när viOria skyddar naturen när vi
återanvänder och återvinneråteranvänder och återvinner
textilier. Då minskar vitextilier. Då minskar vi
användningen av ny råvara,användningen av ny råvara,
vatten, energi, mark ochvatten, energi, mark och
kemikalier.kemikalier.

Svenskarna använder ca 13 kgSvenskarna använder ca 13 kg
textilier per person varje år.textilier per person varje år.
Vid nyproduktion av ett kiloVid nyproduktion av ett kilo
textilier så skapas ca 15 kilotextilier så skapas ca 15 kilo
koldioxid. Genom attkoldioxid. Genom att
återanvända bidrar Oria tillåteranvända bidrar Oria till
minskade utsläpp av växthus-minskade utsläpp av växthus-
gaser.gaser.

Tillsammans med andra villTillsammans med andra vill
Oria skapa en hållbar framtid.Oria skapa en hållbar framtid.
Framtiden blir vad vi görFramtiden blir vad vi gör
idag.idag.
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