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Global Organic Textile Standard grundades 2006.
Det är en märkning för ekologiska textilier och
omfattar hela kedjan från skörd av
råmaterial via ekologisk och socialt
ansvarstagande tillverkning till slutprodukten.
Märkningen har arbetats fram av en internationell
arbetsgrupp (International Working Group on
Global Organic Textile Standard) med
representanter från fyra organisationer:

 International Association Natural Textile
Industry, Tyskland www.naturtextil.com.

 Soil Association, England,
www.soilassociation.org.

 Organic Trade Association, USA
www.ota.com.

 Japan Organic Cotton Associatiion, Japan
www.joca.gr.jp.

Standarden kräver att textilierna ska bestå av
minst 70 procent certifierad ekologisk naturfiber.
Eftersom man hävdar att det är närmast omöjligt
att idag bedriva industriell produktion av textilier
utan att använda kemikalier så definierar man
kriterier för att denna ska få så liten negativ effekt
som möjligt när det gäller färgning, tillsatser och
finish.
De certifierade produkterna kan säljas och
märkas som ”ekologiska” eller ”ekologiska under
konvertering”, men också som ”tillverkade med
(x%) ekologiska material”.
Fibrerna i produkterna får inte bestå av mindre än
95 procent naturfibrer som är ekologiskt
certifierade. GMO-fibrer är inte tillåtna och inte

heller en blandning av ekologiska och
konventionella fibrer.
Märkningen omfattar alla stadier efter skörd, dvs.
spinning, stickning, vävning, kemisk behandling
och tillverkning av kläder och hemtextilier,
packning, märkning, export, import och
distribution. GOTS sätter inte upp standarder för
odling av ekologisk fiber. Odlare måste vara
certifierade enligt internationella eller nationella
standarder för ekologisk odling.
Deltagare måste ha en skriven miljöpolicy.
Spillvatten måste tas om hand och man måste
dokumentera hela tillverkningsprocessen.

Sociala kriterier
De sociala kriterierna omfattar hela
produktionsprocessen och så snart tillämpbara
sociala kriterier introduceras för ekologisk odling
ska de också gälla på den nivån.
ILO:s kärnkonventioner ligger till grund för
kraven:
 Tvångsarbete och skuldslaveri får inte

förekomma.
 Arbetare har rätt att gå med i och bilda

fackföreningar och förhandla kollektivt.
 Arbetarnas representanter får inte

diskrimineras.
 Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk.
 Arbetare ska få regelbunden utbildning om

hälsa och säkerhet.
 Det ska finnas rena toaletter och dricksvatten

liksom områden för vila, matpauser och
sanitära möjligheter att förvara mat.



 Logiutrymmen ska vara rena, säkra och
motsvara grundläggande krav.

 Barnarbete får inte förekomma.
 Lönerna ska minst motsvara nationella

minimilöner eller branschstandarder, vilken av
dem som är högst. Löner ska alltid vara
tillräckliga för att möta grundläggande behov
och ett visst överskott.

 Alla arbetare ska förses med skriftlig och
begriplig information om
anställningsförhållanden och löner.

 Arbetstider måste vara i överensstämmelse
med nationella lagar och får inte överskrida
48 timmar i veckan med minst en ledig dag för
varje 7-dagarsperiod.

 Övertid måste vara frivillig och får inte vara
mer än 12 timmar i veckan.

 Diskriminering får inte förekomma.
 Deltagare måste ha en policy för sitt sociala

ansvarstagande.

Kontrollsystem
Producenter, tillverkare och handlare som arbetar
med GOTS-varor måste gå igenom årliga
inspektioner (inklusive oannonserade
inspektioner). Handlare som har en årlig
omsättning mindre än 5000 € (ca 45000 SEK)
som bara säljer till slutkonsumenter undantas från
kravet på certifiering, men måste registrera sig.
I slutet av år 2011 räknade man in 2714
verksamheter i 57 länder som var certifierade
enligt GOTS standard.1

1 Den största tillväxten skedde i Tyskland, Indien,
USA, Österrike, Bangladesh, Schweiz, Grekland,
Frankrike, Belgien och Danmark.
I Danmark certifierades följande verksamheter 2011:
F&H Scandinavia, New Generals, Organic Company,
Katvig, Serendipity och Viva Tex. I Sverige: a la eco
och Geggamoja.




