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Projektet #amandlacherian är syftat till att ge mig själv och andra yrk-
esverksamma inom det textila fältet en fördjupad inblick i produktionsförhål-
landen i staden Jaipur Indien. Produktionsförhållandena undersöks genom en 
tidsbegränsad resa till Jaipur, där jag med möten med producenter och Indiska 
hantverkare, tillsammans tar fram en bärbar test kollektion, för att appli-
cera mina frågeställningar på. Frågor kring löner, arbetsförhållanden, miljö 

påverkan tas upp och diskuteras.
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Jag kommer fram till New Delhi. Något känns fel. Jag kan knappt andas. Det var knappt tre år sedan jag sist mötte sta-
den, och något är betydligt annorlunda. Jag stiger på min buss, som skall ta mig till Jaipur, 6 timmar norr om 
Delhi. Jag håller min sjal tätt över nedre delen av ansiktet, för att andas igenom. Jag funderar på om staden brunnit 
ned, och där av den tunga rökluften. Jag ser ut över staden, genom det smutsiga buss fönstret. Staden har inte brunnit 
ned. Men det är inte samma stad som jag under två års tid bodde och studerade i.
 Under buss resan till min destination, samtalar jag med några män som färdas i samma riktning. Mannen som bott i 
New Delhi rycker lite lamt på axlarna, och förklarar den tunga luften, genom att säga -”this is India”. Han fortsätter 
tröttsamt en utläggning om den nya regeringens lovord om ”ett nyare renare Indien” som prisas i utländsk media, 
medan föroreningarna i verkligheten dagligen växer. Den yngre mannen bredvid mig, som även han just kommit tillbaka 
hem från studier utomlands, ser lika skräckslagen ut som mig. Lika oförstående om hur luftens kvalitet försämrats så 
kolossalt på endast tre år. Den äldre mannen visar upp en artikel från sin mobil, han förklarar att undersökningen visar 
att bo i Mumbai en dag motsvarar att röka 100 cigaretter! Tyst tänker jag för mig själv: ”hur fan ska jag kunna leva 
här?”, när min man bestämmer sig för att han vill flytta hem igen. Hur kan jag arbeta här, utan att vara en bidragande 
faktor till invånarnas och naturens försämrade hälsa? Jag äcklas samtidigt, då jag inser mitt konstanta beteende, att på min mobil genom sociala medier, oreflekterat ”lika” 
perfekta modefotografier och kollektioner, när jag nu genom fönstret på marken och i luften ser resultatet, av denna 
jakt på perfekta ytor.7
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# SYFTE
Avsikten med mitt examensarbete är att undersöka TEXTILa produktionsförhål-
landen i jaipur, Indien, för att i framtiden kunna arbeta med textil där på 
ett hållbart sätt. jag vill undersöka hur jag som svensk designer kan sa-
marbeta med indiska producenter på ett etiskt och miljömässigt hållbart 
sätt, både på plats och via distans. Genom undersökningen kommer jag att 
producera en testkollektion, som kommer att presenteras fysiskt men även 
som en fotoserie. Jag vill skapa en fotoserie som erbjuder en alternativ 
modevärld, där normer om hur och var mode kan presenteras ifrågasätts.
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# METOD
Jag vill komma i kontakt med produktions företag, hantverkare inom tryck, 
färgning och sömnad för att: 

1. undersöka förhållandena mellan produktionsföretagen och hantverkarna, 
arbetsförhållandena och lönesättningar.10 

2. för att arbeta fram en bärbar test kollektion att ha som bas, något att 
utgå ifrån, Att applicera mina frågeställningar på. Därför kommer jag att 
behandla min kollektion som ett redskap snarare än ett färdigt resultat.

3. använda mig av tekniker som jag tidigare inte berört, så som block try-
cks teknik och digital print. Detta för att berika mina egna kunskaper, men 
även på grund av att lokalt i Jaipur kunna producera alla olika delar av 
kollektionen. Jag vill även använda mig av naturfärgning, och i den mån det 
är möjligt använda mig av naturliga och ekologiska material, för att kom-
ma fram till en process som jag kan använda mig av när jag nu går ut från 
Konstfack, som kan vara gynnsam för både människa och natur. 

jag önskar att skapa en kollektionen vars framtida formspråk och estetik 
kan presenteras på så sätt att den får åskådarna att tänka efter vad det 
egentligen är vi dagligen egentligen ”likar”.

Jag vill även presentera kollektionen på så sätt jag själv önskar att 
se på de kläder jag själv köper. Där innehållsförteckningen berättar mer 
än om ”märket”. En innehållsförteckning där hantverkarna står med, lika 
självklara som designern. 
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# avgränsningar
inom det textila fältet finns det en ständigt aktualiserad debatt kring missförhål-
landen i textila produktioner som jag är väl medveten om, och något jag bär med mig 
in i projektet. dock kommer jag inte att i detta projekt aktivt söka efter infor-
mation om ett fördjupat redogörande angående produktions problematiken indien, Då 
jag med ett öppet sinne, vill uppleva världen, utan redan förutfattade meningar och 
fördommar, för att kunna dra mina egna slutsatser. 

på grund av denna problematik har jag länge ifrågasatt min egen roll som framtida 
spelpjäs inom en modeindustri som varje dag uppmuntrar dessa missförhållanden. för 
mig handlar det om att i framtiden hitta en alternativ lösning, där skapandet av 
mode inte är på bekostnad av människor och miljö, eller att helt ta avstånd ifrån 
industrin. denna probelmatik kommer jag inte i processbeskrivningen att gå djupare 
in på. 

# disposition
Processbeskrivningen utspelar sig på två olika platser i världen, där läsaren i 
scen 1. får följa med till staden jaipur i indien, där ett praktiskt undersökande 
kring produktionsförhållanden i jaipur beskrivs. 
scen 2. utspelar sig främst i stockholms förorten sätra, där tankar kring gestallt-
ning av en fotoserie beskriv som en dagdröm.  
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SCEN 1. Någonstans i närheten av Jodhpur sweets
- Beta! Nasta Khalo*! 
- Mala! Kolreo*.. 
Jag inser att jag inte drömmer längre, utan att det är min svärmor som ropar från köket.  Hon berättar att frukosten är serverad, och att hon tycket det är dags för mig att stiga upp nu.Jag är ingen ivrig beundrare av morgnar, och missar ofta morgonbönen.Min svärmor har berättat att Gud väcker henne på morgonen för att be. Och att det är bra att be tidig gryning, för att så gör dem i bibeln.

Jag frågade om hon inte kunde be gud att väcka henne lite senare, nu när hon är sjuk i alla fall, och dessutom har vi ju gardiner nu som man kan dra för solljuset. Det hade dem väl inte under Jesu tid?Hon skrattade. 
 
 En svag doft av ghee parantha frestar mig att stiga upp. Jag hör hur min älskade svärmor häller upp adrak* chai, fram och tillbaka i två olika glas för att skapa ett yt skumm.Jag ler, blundar fortfarande. 
Jag ler, för att jag vet att mitt te enbart är gjort på mjölk. För det berättar hon för mig ofta, Amma, som hon bett mig kalla henne. 
Alla andra får te gjort på mjölk utblandat med vatten. Men mitt te är bara gjort på mjölk. Något som för en av annan kultur kanske skulle ses som en smaksak, men för en Indier ett bevis på kärlek och omsorg. Jag känner mig varm, älskad.

 Jag öppnar långsamt ögonen. Jag möts av ett starkt orange elektriskt ljus. Fan. Jag glömde stänga av värmeelementet igår natt igen. 
Begravd i mina många lager av kläder och filtar kravlar jag mig upp. Jag stänger av elementet, med ett skyldigt samvete. 

 Det har nu gått två veckor, och jag har vant mig någorlunda vid de sotiga väggarna, och all sand som vägen utanför drar in. 
Jag tänker på min kollektion. Dinglar med benen från träbädden, och tänker hoppfullt att, när jag lyckas, ska jag köpa ett stort hus i Kerala, där luften är ren, och klimatet är behagligt, så att Amma* kan bli frisk igen.
 När jag låser upp dörren ut till vardagsrummet möts jag av ett stort leende, som varje morgon;- Praise the Lord Beta!
- Praise the Lord Amma, Praise the Lord Appa*. 

•

OBS!!Ordförklaring fi nner du på sista sid
an

! *
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Jag sitter vid det runda träbordet I vardagsrummet. 

Tårarna rinner. 
Amma ser bekymrad ut, hon är känslosam, som mig. 

Appa sitter lugnt med korsade armar över sin stora utbuktade mage som stöd. 

Han drar handen över sin stora mustasch. 

Appa har sina finbyxor och bruna engelska ylleväst på sig. Jag undrar om han varit på väg ut. 

Jag berättar att jag vill åka hem, att jag inte kan arbeta utan dator. Att jag inte hittar det jag letar efter, att jag har panik över 

min tid som tydligen ”slösas bort”. Att indiskt internet på det lilla internetcaféet en gata ner är skit. Att alla bara lovar tomma 

löften.

 Sunil, en av de äldre pojkarna som bor här i (barn)hemmet, ser sorgset på mig. 

Ibland är det han som är ledsen. Han brukar också gråta ut, prata snabbt på hindi så att jag inget förstår. Vi brukar stå länge 

och prata på ett språk i gränslandet mellan hindi och engelska. Det är skönt att bara uppmärksamma varandras frustration, 

även om jag inser att min frustration aldrig kommer att kunna mäta sig med vad han själv går igenom.

 Appas lösning är alltid Gud, han predikar ofta, professionellt och i hemmet. 

Han berättar att Gud löser allt, men att man måste fråga för att belönas med det man behöver. 

Vi sitter alla huvudböjda med händerna korsade.

 Ett facebook pling fångar min uppmärksamhet i tystanden. Appa tittar upp med en allvarlig min. 

Jag läser ändå. Kisandes, med handen under bordet.

Det är från min gamla skolkamrat Harshad Jain.

Han berättar att han nu driver sin pappas textilproduktionsföretag vid namn Paraskamal, inte långt härifrån. Och om jag 

behöver någon hjälp med produktion är det bara att komma förbi.

- My factory is your factory, come and make yourself at home, use whatever you need. 

Jag läser meddelandet igen. 
Lite osäkert håller jag upp meddelandet för Baby (Appas faktiska namn).

Han läser över sina stora glasögon. Han ser nöjd ut.

- By Gods grace. Chalo*.

 Sheela Amma och jag kram-hoppar glädjefullt lite ostabilt, fortfarande utforskande om vad som skall bli vår gemensamma 

gest vid en god nyhet. Eller ett mirakel som hon kallade det. 
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Jag kastar upp dörren ur Babys gamla indiska ”Jeep”. Jag är sen, och otålig. Jag och Baby råkade som vanligt i ett milt gräl, där jag var tvungen att lyssna på ett långt utlägg om varför inte kvinnor skall åka riksha ensamma på kvällen (som egentligen är eftermiddag). För mig som alltid varit självständig och åkt genom Indien själv många sena nätter, argumenterade att jag inte tänker låta rädsla begränsa mitt liv. 
Dock kunde jag inte låta bli att varje gång ändå bli rörd över att han envist kört mig (ytterst sakta, tutandes i god tid) vart jag än ska, för att han påstår att det är hans ansvar att hålla mig säker. 

 Jag kliver ned i sanden, och ser en stor vit byggnad skymma bakom en jättelik oxe som står och betar intill. 
 Då jag inte är lika modig vad gäller o-kopplade djur med gigantiska horn, som jag är för våldtäcks chaufförer smyger jag mig fram lite skuttande samtidigt som jag sänder ut telepatiska melodier till djuret ~Du äär så fin. Jag tycker oom dig. ~För att maskera det andra som jag hört att man kan sända ut, och som djur känner om man är rädd.
-Mala! 
Hör jag bakom mig då kommit in i byggnaden. Bakom en glasvägg ser jag Harshad, i sin taniga kropp och stora lockiga hår. Vi är på väg att omfamna varandra i upprymdhet och avsaknad från skoltiden, men hinner inse att våra föräldrar och äldre omger oss. Vi sätter samman händerna och hälsar skrattandes Namasté, för att formaliteten roar oss. 

Medan Harshad guidar mig igenom byggnadens olika verksamma rum, pratar vi högt om skoltiden, hur rektorn bötfällde oss när vi 
var sena, och om när vi åkte till Jaisalmers öken med kamel för att fotografera mina intagningsprover till Konstfack. Vi låg dubbel-vikta när vi mindes hur kamelen urinerade ned hela min vackra vita prinsessklänning, i solnedgången under vår romantiska scen, och hur jag stank i dagar efteråt. 

Han tar mig till ett rum en trappa upp, där ett gäng kvinnor, klipper ut mönsterdelar och paketerar färdiga kurtis*.
Han förklarar att sömnaden sker i en fabrik i en liten by en bilresa härifrån.  -We can go there if you would like. 
Vi går förbi ett rum som ser ut som ett kontor, något administrativt sker ifrån det rummet. I trappen ned möter vi hans pappa. Hans tänder är mörknade, och han ser sliten ut. Jag kommer ihåg honom från en olycka han hade för några år sedan. Han ser ledsen ut, han berättar om Harshads farfar, att han har ett dåligt hjärta. Jag försöker säga något 
upplyftande, men misslyckas, i den stunden tacksam över att Baby Appa följde med, för han har ju magiska böner.  
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I det innersta rummet visar Harshad mig ett tyglager, med vackra tyger från golv till tak, som dem producerat. Det är 

främst blocktryck, men även screen i olika metoder. 

-Master ji*, säger Harshad och sträcker ut sin hand och visar upp sin mönsterkonstruktör, som han är väldigt stolt 

över. 
- The best in all of Jaipur!

Mannen i fråga ler generat. Han har ett väldigt vänligt och uppriktigt ansikte, tänker jag. Han presenter sig som Ravi 

Kumar. 

Harshad följer mig in till sitt mötesrum, där han brukar träffa kunder. Runt väggarna hänger förra säsongens kollek-

tioner dem producerat till olika mode företag i Indien. 

Vi sätter oss på varsin sida det långa vita mötesbordet, Harshad knäpper fingrarna och frågar om jag vill ha kaffe, 

eftersom han vet att vi utlänningar dricker kaffe, men jag föredrar retsamt chai. 

Han drar en djup suck som om vi skall börja en lång förhandling, och vi ser helt plötsligt väldigt vuxna ut. Vi brister ut 

i skratt. 

Jag berättar att jag var nära på att åka hem innan jag fick hans meddelande, och undrar varför han är så angelägen 

att hjälpa mig.
Hans uppsyn blir plötsligt allvarligt och förklarar att hans pappa förut, när dem var små, var busschaufför, ett väldigt 

lågt betalt yrke i Indien. Han pekar ut igenom glasfönstret, där det står två sprillans nya, vad jag förstår, väldigt dyra 

bilar. 
- Nu när vi är så framgångsrika, vill min pappa gärna hjälpa andra. Han säger ofta att det är viktigt att hjälpa 

sina vänner. 
Egentligen censurerar jag nu konversationen, han förklarade stolt exakt hur många rupees dem tjänar i månaden, då 

man i Indien inte är lika skamsen som i Sverige, om att tala om pengar. 

- So, what do you need? Frågar han. 

Vi kommer fram till att jag skall ta fram skisser tills om två dagar, på tryck som jag behöver till min kollektion.  Han 

berättar om en block trycks studio han brukar använda sig av, som även producerar till FABINDIA, för indier, ett 

välkänt märke, med god textilkvalitet. 

Jag ska även förbereda skisser på plaggen, så att Ravi kan börja med mönsterkonstruktionen. 

Ravis huvud dyker upp, i dörringången, då han hör oss uttala hans namn.  

- I only do two dimensionall garments! Not three! Threedimensionall!  

- What threedimensionall? Undrar jag.

- Like the ones Lady Gaga wears, inflikar Harshad. 
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Två dagar tänker jag. 
Hur skall jag kunna rita upp mönster till två tryck utan dator. Hur arbetade jag någonsin utan dator? Jag kan inte hjälpa att kän-na att skoltiden gjort mig något handikappad. 
-Chachi* Mala!  Hör jag en liten röst tjuta.
Det är min mans brorsdotter, Mishu. Hon slänger sina sköra armar kring mig, och ser på mig med sina Disney-liknande bruna ögon. 
-Where is Chacha*?  Säger hon förväntansfullt på bred australienska. Jag kan inte låta bli att härma henne. Oförstående om vad som är kul, frågar hon mig igen. 
- Chacha is in Sweden Mishu! He will come and meet you next time..
Hon ser förvirrad ut. Efter en stund frågar hon; 
-Chachi… Why is Chacha brown and Chachi white? 
- Well.. In Sweden people are white because there is not any sun and in India poeple are brown, because there is too much sun!Rynkan i hennes panna har nu blivit djupare, och hon ser ut att fundera intensivt. 
-Will Chacha also become white? 
Någon brister ut i skratt i dörröppningen.
Det är hennes mamma. Hon håller fram en dator. 
-Appa told me you need one of these! All the design program is installed. Call this number when you are done. Were only staying for two days. 
 Now let Chachi work Mishu..

Just det gör jag, i två dagar sitter jag i mitt rum, och arbetar. 
Jag har redan en bild av hur jag vill att mönstrena skall se ut. 
Jag vill arbeta fram två digitala mönster med mycket färg, och två olika blockprint. 
Dem två digitala trycken arbetar jag fram i Photoshop. Med manipulerade föroreningar som bakgr-
und och sociala mediers symboler som dekoration vill jag gestalta känslan jag hade när jag kom hit. 
Om den textila produktionen, om vad den gör med människor som faktiskt bor och arbetar här. Hur 
vi strävar efter bekräftelse utan reflektion om vad det får för konsekvenser. 
Det är något jag vill förmedla till en publik.
Eftersom jag använder mig av sociala mediers symboler så som instagramsymbolen, utvecklar jag 
även en skiss till ett två-färgs blocktryck, med texten #AMANDLA CHERIAN.  Detta för att göra 
jakten på bekräftelse ännu tydligare. Men även för att länka till något man kan läsa vidare på, då jag ännu inte har en officiell hemsida. 
Mitt andra blocktrycks print, är ett fyrtrycks print. Av anledningen att jag vill undersöka vad olika storlekar och mängd av block-ar fysiskt kostar. Jag vill därför göra en ”komplicerad” och detaljerad block, för att undersöka just detta. Jag ser ned på skrivbor-det där min Iphone ligger, och det känns självklart. Ett iphone print. Jag kombinerar den grafiska Iphonen med detaljerade indiska blommönster, som jag fotar av från en annan detalj jag tänker ha med i min kollektion. Detta för att göra kollektionen mer sammanbunden. 
Färgskalan bestäms utifrån några dekorations band som jag några dagar tidigare köpt på ”Sagar store”, en butik med tusentals band i alla dess former. Ett mindre himmelrike. 

Jag är äntligen klar. Amma tycker att vi skall fira. Vi lagar stora mängder av husets gemensamma favoriträtt, Chicken Biryani.  9

Klädkollektionen jag försöker skapa är ett redskap för mig på olika sätt. Det är ett redskap för att undersöka produk-
tions förhållanden här i Jaipur. I mina tidigare projekt har klädkollektionen även ofta varit ett redskap för att förmedla 
något, som rekvisita i en bild. 
För att förtydliga vad jag menar när jag säger klädkollektion, kan det för mig beskrivas vid olika ord som exempelvis;
kostym, mode, kläder, rekvisita osv. Det är inte kläderna i sig som är syftet, utan ofta det dem användas till. Ett exem-
pel där mode är i fokus men inte nödvändigtvist syftet, är i fotografen Kirsty Mitchells bilder8 . Hon har i sin fotoserie 
“Wonderland” skapat kostym/mode tillsammans med uppbyggnad av miljöer för att skapa en historia på det mest 
magiska vis. Jag uppskattar hennes bilder då de är i gränslandet mellan, konst, mode och kostym. 
Ett modeföretag jag uppskattar på grund av dess miljö och etiska aspekter kring produktion, är märket Anokhi, med bu-
tiker runt om i Indien, men nu även i Europa. 9Jag uppskattar hur företaget tar tillvara på textila traditioner från staden 
Jaipur, och ger hantverkarna möjlighet att påverka sina egna arbetsförhållanden. Jag besöker ofta Anokhi när jag själv 
är i Indien, då jag älskar känslan av deras ekologiska och naturfärgade / tryckta bomull mot min kropp. För den intresse-
rade kan man även besöka deras fabrik, och ett museeum där man kan få ta del av textila tekniker, och där dem även 
utbildar sina kunder  om hantverken, och på så sätt ökar en förståelse om det gedigna handarbete. Under min tid på Konstfack, har jag ofta beskrivit det jag gör som “mode”, eller kollektioner, då jag gärna dansar mot-
vals i mitt liv, och det blev uppenbart för mig i början av mitt utbildning, att mode gärna anses som någonting ytligt, 
och något som befinner sig lägre i hirarkin än ex. andra institutioner men även inom det textila fältet, här på Konstfack. 
Därför beskriver jag gärna mina kläder med exempelvis ordet “mode” här på skolan, för att försöka förändra hur vi ser 
på mode, och vad det skulle kunna vara. 

Även i detta projekt är kläderna ett redskap för att bygga upp olika scener, i en bild serie. När jag skapar kläderna börjar 
scenerna mentalt tillverkas, och jag ser karaktärernas ansiktsdrag tydligare för varje dag. Jag tror att karaktärerna och scenerna skapas av intryck jag lagrar i mig, sådant som alltid förföljer mig, då det av olika 
anledningar gjort ett stort konstnärligt avtryck i mig, omedvetet eller ytterst kroppsligt. Quentin Tarantinos filmer är något som alltid fascinerat och inspirerat mig, i mitt verkliga liv, men även i mitt skapande. Anledningen till min absoluta besatthet till en av hans filmer, Death Proof är många. Möjligtvis för att jag i hemlighet bland annat drömmer om att leka ”shipsmast” på en Dodge Challenger.Jag tittar på filmen Death Proof, som så många gånger förut, och inser plöt-sligt likheten i den scen jag spelar upp i mitt huvud av min egen fotografering, där modellen ligger i precis samma ställning i frisörstolen, som Jungle Julia gör i sin soffa i filmen Death Proof.1 Denna minnes bild tycks ha följt mig omedvetet. I Filmen Death proof ligger Jungle Julia med långa korsade ben på sin soffa, likt kvinnan på postern bakom henne. 2

Kvinnan är Brigette Bardot, en stillbild från inspelning av filmen ”Bijoutiers du clair de lune”, från 1958. Jag får gåshud, dels för att jag tittat närmare på Bar-dot då jag funderat på styling, men även på grund av att jag föreställer mig hur det skulle vara att ha en poster av Jungle Julia där man i bakgrunden ser hennes poster, i frisörsalongen. Som en tre takts tidskapsel. 10



Musikvideo ur Bollywood filmen,”Dabangg” är något som ständigt ligger och gror i mig, estetiskt. ”Musik scenen” kallas “Munni badnaam hui”.3 

Skådespelerskan som mimar till låten av Mamta Sharma och Aishwarya Nigam  är Malaika Arora Khan.Låten i sig är något som fått mig att dansa på många sena, svettiga nattklubbar i Indien, dock är det energin i den sceniska uppbyggnaden som verkligen berör mig, får mig sucka djupt, och drömskt undra om inte en karriär inom Bollywood, vore som… En bal på slottet. Det är den enorma materialbanken i scenen som förför mig, tunn skimrande plast, färggranna dekorerade byggnader, belysning i alla former och färger. 
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Sedan 2012 då Solange släppte videon till låten ”Lovers in the parking lot”, har jag inte kunnat sluta lyssna på 

låten, men främst inte kunnat slita blicken från själv videon. 4 

Hon fångar något som jag försöker sätta ord på, i sin estetik och i sitt framförande.  Videon utspelar sig i Solang-

es hemstad Houston, Texas, i ett för henne välkänt köpcentrum.  Då Solanges syster är den världsberömda och 

hyllade Beyoncé är det svårt att inte jämföra dem båda.  Vad jag främst föredrar med Solanges framförande, 

estetik och dansstil, är att den känns lustfylld, som när du är ensam hemma och dansar framför spegeln. Den 

totala känslan av frihet från krav och andras blickar. Dansen känns därmed intuitiv och fri från den manliga 

blicken.  Miljön känns på ett sätt främmande, då videon utspelar sig i USA, ett land jag aldrig besökt, dock är 

den generella estetiken densamma som även jag söker, den där magiska, oretuscherade, förorts ”romantiska” 

känslan, man ibland kan känna för ett centrum som man en gång växte upp i. Där man stod och hängde, med 

ett ben fortfarande kvar i barndomen. Jag tror att det är den lekfullheten hon försöker förmedla, och även jag 

själv, i mina framtida bilder.   
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•
Jag återser Harshad efter två dagar som bestämt. Det är ljust ute och jag tar auto dit. Jag känner mig förväntansfull och njuter av 

den bumpiga färden. Jag ber chauffören att spela en gammal bollywoodlåt jag älskar så mycket. 

Väl inne på Harshads kontor, träffar jag Ram Ji, blocktryckaren. 

Vi går igenom mina skisser för block trycken, för att han skall kunna förklara skisserna åt 

Ajay Singh, som skall tillverka mönstret genom att hugga det ur trä. Dem båda roas av 

Iphonemönstret, och hela arbetslaget kommer förbi för att titta. Harshad skämtar och 

påpekar att det ser ut som en Iphone 5, och att jag inte bör degradera mig själv. 

Jag frågar Ram Ji, vad det kommer att kosta att trycka tyget per meter, och vad vardera 

block kommer att kosta att tillverka.
Harshad ber sina pappa om en stor bok, som innehåller papper och kvitton på deras äldre 

affärer. Han vet sedan innan att jag är intresserad av produktionspriser, att jag vill veta 

vad utländska och indiska företag betalar för olika textil tjänster.  Han säger att det är bät-

tre om jag ser själv, så att jag inte tror att han ljuger.

Harshad förklarar att det finns kurser för olika sorters material, och att dem köper in mycket när kursen är låg. 

Han visar kvitton ur sin bok som berättar att blockprint är dyrare än screentryck att trycka, eftersom det tar längre tid. Han visar 

att dem brukar betala kring 100 rps per meter vid större produktioner. Ungefär 14, 2 kronor för en meter handtryckt blocktryck. 

Han berättar även att sömmerskorna i fabrik får ungefär lika mycket betalt av samtliga fabriker, och att dem får betalt per plagg. 

Jag kan knappt bärga mig. Denna fråga jag undrat över i flera år, när jag varje gång gått i butik och förundrats över hur en t-shirt 

kan vara så otroligt billig. 
Jag har även blivit provocerad av ”rättvisemärkta” företag som vägrar att berätta vad de betalar sina arbetare och sömmerskor, 

och hänvisar till att de utgår ifrån en Indisk minimumlön. Provocerande, då jag vet att en minimumlön inte förekommer. 

Jag vet att svaret kommer svida, frågan är bara hur mycket. 

Harshad berättar att en sömmerska ungefär tjänar från 12- 45 rupies per plagg utifrån svårighetsgrad. 

Jag sitter gapandes en stund, tills jag fumlar efter min mobil. 12 rupies är 1,7 kronor. 

Eftersom jag vet själv som van sömmare hur få plagg man hinner sy på EN dag, kan jag själv räkna ut vad en dagslön kan bli.6 

Jag säger att vi måste åka och träffa sömmerskorna, att jag vill diskutera vad dem själva anser vore en rättvis lön. 

Han går med på att åka, men förklarar att det är Ravi som kommer göra mönster och själv sy upp mina plagg då det endast är en 

”sample” kollektion. 
Vi har en lång diskussion om vems ansvar det är att betala arbetarna en god lön, och vad det faktiskt är, vi börjar prata om 

levnadslön, inte överlevarlön. Harshad föreslår att jag kan få betala Ravi vad jag och Ravi själva kommer fram till, men påpekar 

att detta inte vore möjligt någon annanstans, då detta skulle kunna förändra hela branschen, om arbetarna helt plötsligt fick ex 

200 gånger så hög lön, då möjligheten fanns att alla arbetare skulle börja kräva detta. 

Jag drömde mig bort i tanken.
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Harshad spräcker snabbt bubblan;

-But i dont think theres a risk, no one wants to pay more! That’s why some foreign company’s move their production to a 

more poor country when the prizes here gets too high. 

Timmar hade passerat under vårt samtal, och det hade börjat skymma. Ram Ji var tillbaka på sin moped med ett kost-

nadsförslag från Ajay Singh. 

Han förklarade att det totalt skulle kosta 9100 rps för tillverkningen av samtliga blockar.

Harshad dubbelkollade i sina papper från tidigare beställningar att priset var som det skulle. Han berättade att Ajay tar 

ut det pris han känner är rättvist, eftersom det endast finns 3 blocktillverkare i hela Jaipur. 

Ram ji inflikade;

-And there are thousands of block printers only in Jaipur, that’s why the prize is low.

There is always someone willing to do it cheaper. 

Jag funderade på varför sömmerskornas arbete var betydligt lägre än tryckarnas eller block tillverkaren, och tänkte 

att det möjligtvis var av den enkla anledningen att det var sömmerskor det handlade om, och inte den manliga mots-

varigheten. Då det tycks pågå något universellt plågeri att kvinnor skall vara mer underbetalda än män. 
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•Dagarna går, och tiden börjar rinna iväg. Jag besöker en digital printstudio för utskrift 
av mina två tryck. Digital tryckarna är professionella och processen går snabbt och 
smärtfritt.
Blocktryckarna behöver jag däremot besöka med jämna mellanrum. Harshad har 
beordrat mig att besöka studion dagligen, och att fysiskt vara närvarande, då det 
annars bara bli tepauser. Blockprintstudion är strax utanför Jaipur, i en by, det är inte säkert att åka dit själv som 

kvinna, så Harshad kör dit mig i sin fina bil. Det är gyttjigt på marken och grisar och kor springer fritt. Barn leker med drakar på taket, och ropar för att få min uppmärksamhet.  
Det är otroligt myggtätt, då kemikalievattnet ifrån de olika fabrikerna läcker ut på gatan, för att sedan släcka djurens törst. 
Blocktryckaren är otroligt långsam. Det han sade skulle ta en timma har nu tagit 9 timmar. Jag sitter på ett av de avlånga 

borden och ser mig omkring. Jag frågar otåligt om jag kan hjälpa till med något, samtidigt som jag försöker vifta bort myggen 

med min dupatta. Jag får sträcka ut tygsunderlag, och betraktar hur han lägger ut tyg över färgytan i byttan för att få med sig 

perfekt mängd färg på blocken. 
Vi samtalar om textil. Men det är svårt, för han kan inte ett ord engelska. Han undrar om jag är gift, ser besviken ut av svaret. 

Hans ögon lyser upp igen, då jag ur handväskan tar upp en påse Cheni Keni, indiskt snus. 

Vi sluter något slags hemligt förtroende, då det är fult att bruka nikotin, speciellt för en kvinna.  Vi snusar, och jag frågar om han 

vet någon som färgar med naturfärger i stan. Han berättar att en man vid namn Anwar Hussain är en skicklig muslimsk färgare, och vart jag kan finna honom. 

Vi bestämmer att han skall skicka tygerna till tvätteriet så att dem hinner torka i solen i morgon bitti. 

•
Anwar Hussein äger en kemtvätt vid en trafikerad bazaar. Utanför kemtvätten står på trottoaren två stora byttor uppställda under en gaslåga. Männen vid byttorna sitter på huk, och kastar säkert i färgpulver i badet. Ingen fråga om vågar här tydligen. 
Den äldre mannen plockar fram en sked som han räcker in i elden. Blåser en gång, och sedan drar han sakta skeden mot det pågående tyget, för att se om färgen stämmer med hans färgprov. Mer gult tydligen.

Jag har med mig några färgprover jag med, och Anwar Hussein ber mig komma tillbaka imorgon. Jag bönfall-er honom, att jag inte har tid, och att han snälla skall ta mitt ärende först. Han skakar på huvudet. Jag prövar på min rangliga hindi. Han tittar upp och ler. 
-Chalo, madams sample lelo*! Säger han, och ger mina prover till en man i min ålder. Den yngre mannen häller ut det gamla färgbadet på gatan, och spolar i lite nytt vatten. Vi samtalar om växtfärgning, och hur länge han har arbetat som färgare. Han ser glad ut när jag berättar att vi också färgar i skolan, och skrattar när jag allvarligt frågar vart hans skyddshandskar är. Hans hud är mörk-blå upp till armbågarna, och han nickar mot Hussain som kommer över.-You ask him.
Jag ber Hussain att åtminstone köpa in plasthandskar till männen, och något slags munskydd. Jag berättar att man kan få cancer. 
Han rycker på axlarna, men lovar, efter lite smicker. 

Jag tänker att Hussain förmodligen inte kommer köpa in några plasthandskar. Att det förmodligen såg lika dant ut för 100 år sedan, och förmodligen dem kommande hundra med. Jag minns när jag själv kom hem från Indien efter två år av studier, där vi alltid färgade med bara händer och utan skydd, för att det var så vi fick lära oss på lektionerna och att jag själv tyckte lärarna på Konstfack var ovanligt nervösa när dem insisterade på munskydd.  

Jag var nöjd över att mina tyger färgats med naturfärger, och förvånad över dem fina nyanserna man faktiskt kan utvinna av naturen. I Bilen hem pratade jag med Baby Appa om hur man skulle gå till väga för att starta en egen fabrik, då det kanske är den enda möjligheten, igentligen. Om man vill ha kontroll över processen.. 
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•
Mina tyger är klara från Digital verkstan och jag är på väg till Harshad för att se de 
färdiga blockprint tygerna. 
När jag kommer in i den nu mera bekanta byggnaden, hälsar jag glatt på alla jag möter. 
Jag är exalterad över att se de färdiga tygerna. 
Tygerna skulle ankommit för tre timmar sedan men har fortfarande inte nått Harshad. Vi bestämmer oss för att åka ut 
ytterligare en gång till studion. 
När vi kommer fram, ligger tygerna fortfarande blöta på träbordet efter tvättningen. Det ser ut som om någon släpat 
dem på den smutsiga marken. Ett tyg som skulle vara vitt är nu lila. Dem har tvättat de ljusa tygerna tillsammans med 
de mörkt lila, och det är lila fläckar på allt. 
Ram ji och hans medarbetare ser högst oberörda ut. 
Det är tyst. 
Jag funderar på om jag bara skall slänga allt. Jag får panik, över all tid som spillts och på den totala nonchalansen 
dessa till synes duktiga hantverkare nu uppvisar. 
Jag själv spänner upp det lila mobiltyget ännu en gång för att lägga det sista lagret guld. Tyget har självklart krympt så 
att den sista blocken skevar i takt med de andra. 
-What do you want to do? Frågar Harshad när jag lugnat ned mig. 
-Go home and cry, and empty a bottle of wine. Svarade jag. 
Vi tog med oss tygerna till Ravi innan vi begav oss ut, till vår favorit takbar. 
Ravi som väntat i dagar med mönstren klara, för att nu äntligen ta itu med sömnaden, såg mycket ledset på vad som 
låg framför honom.
Han sade att han skulle försöka utvinna så mycket det bara gick, men att det mesta var förstört. 
Ram Ji, som följt med tillbaka frågade efter sin betalning. Vi var oense om vem som var skyldig vem pengar. 

•
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Det är dagen innan jag skall åka hem. Solen lyser äntligen. Jag är på väg ut till den lokala salongen för att få 

mina ögonbryn trädda. Sunil kommer med en kopp Chai, och frågar när jag kommer tillbaka igen. Emanuel, 

den yngsta av pojkarna i huset, ser sorgset upp från sin syssla. 

-Oy Chouto*,Emanuel, will you come with me to the parlor? I need some protection on the road.

Han skrattar, borstar av sina dammiga byxor och kommer springandes.  

Harshad och jag skall mötas upp för att äta middag med några gemensamma vänner. Men först skall vi häm-

ta de färdiga plaggen. Ravi hade varit uppe halva natten för att sy färdigt, och såg mycket trött men nöjd ut. 

Jag gav honom en blöt puss på kinden. Är det något jag älskar är det en man som håller sitt ord. 
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                     •
SCEN 2. Någonstans i närheten av sätra deluxe baklava 

Väl hemma i Sverige, färdigställer jag de sista plaggen Ravi inte hade kunskapen till, plagg främst med krage och slag. 
Jag är begränsad av tygmängden jag har med mig hem. 
Ju mer jag syr och arbetar med plaggen, desto mer glömmer jag bort syftet med kollektionen och projektet. Jag tittar på 
kläderna och kan inte hjälpa att känna mig något uttråkad. 
Jag försöker minnas vad jag försöker åstadkomma och färdigställer plaggen, på ett sätt så att man inte skall se skillnad 
på vilka Ravi har sytt och vilka jag har sytt. 
Jag vill att plaggen skall se producerade ut, och undrar hur jag skall förmedla syftet med projektet på en utställning. 
Plaggens upphängning är fortfarande diffus, men jag ser framför mig, stora etiketter hänga ut från plaggen, med mer 
informationen än hur de skall tvättas. Information som jag själv som kund vill ta del av, vem som tillverkat plaggen, och 
på vilka villkor. 
Jag vill att det skall framgå tydligt att i en produktion är vi alla lika viktiga, skräddaren, tryckaren, färgaren, produ-
centen och designern.  Kanske bör det stå i den ordningen. Detta för att belysa det människliga värdet, och därmed 
självklarheten till allas rätt till rättvis lön. 

Då plaggen nu är färdigställda känner jag en lättnad. Jag tycker ju egentligen att det är fruktansvärt tråkigt att sy, och 
skulle hellre spendera dagarna med att verkställa fantasier genom fotografier. 

Dagdrömmar från 127 i stillbild
Varje morgon på väg till skolan går jag igenom Sätra centrum för att komma till tunnelbanan.  Jag brukar ofta stanna 
för att köpa snus på tobaksaffären. 
Utanför blinkar en skylt som berättar både på svenska och arabiska att de har öppet. Gröna upplysta förstasidor från 
aftonbladet pryder det lilla fönstret, “Idag väljs Palme till partiledare” sidorna är daterade 1 oktober 1969. Mitt emot 
står en rund tuggummi automat och håller upp dörren. Stora färgglada runda tuggummi bollar för en krona styck. Lys-
rören ur läskkylarna lyser upp butiken inifrån. 
När jag går förbi ser jag min modell, stå lutad i dörröppningen, hon röker. Men vi är ju inomhus tänker jag. Hon röker en 
chocklad cigarett.  Hon står lutad i dörröppningen i den lila byxdräkten med tryckta guld telefoner. Hon har bara knäppt 
den första knappen vid kragen, så att man glimtar en strimma byst. Hennes hår är tungt och naturligt krusigt. 
När jag går förbi, blåser hon ut choklad röken, och tittar ihåligt tillbaka. Det isär dragna glitter draperiet blåser igen av 
vinden från perrongen. 
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På vägen hem, tittar jag mot tobaksbutiken för att se om hon står kvar. Hon hänger nog ofta här i centrum tänker jag. 
Men hon är inte kvar. 
Jag går förbi frisörsalongen.  
Salongen är slitet ljuslila, med vita lister. Det står några plastblommor på borden. Ser ut som fuktskada i hörnet.  Jag 
hör henne skratta högt med en väninna.  Utifrån glaset blickar jag in. Hon sitter nedsjunken i en av frisörstolarna och 
läser vogue. Omslaget ser gammalt ut, och jag ser att det står 1969. Jag är inte säker på om hon är från en annan tid 
och råkat få med sig tidskriften, eller om hon bara känner att dagens mode är ointressant. Hennes långa mörka ben är 
korsade och ligger avslappnat på bordet. 
Med hjälp av hennes extremt långa prydda plastnaglar byter hon onaturliga blad i tidningen. 
Kvinnan hon skrattar med har ett mjukare ansikte, långt böljande svart hårsvall. Det ser ny fönat ut. Hon ser indisk ut 
tänker jag, med sin vackra plast tikka som pryder hennes glittriga bena. Hennes ansikte är mjukare och snällare än den 
andres. Hon bär en kort rosa skolkjols modell med printet #amandla cherian. Över, en jumper.  Jag är inte säker på om 
hon är en hårfrisörska, eller om hon bara i hemlighet verkligen älskar hår, och ibland går dit för att leva ut en fantasi. 
Det senare låter mer troligt då hon väldigt oprofessionellt tar up en sprayflaska, nej en spraygrädde, och taggar ner 
speglarna med #amandlacherian. 
Det känns som om jag blivit påkommen, när dem båda ser ut genom glasfönstret och små ler. Det känns obehagligt, tills 
hon sprayar en stor mängd grädde i gapet och de båda skrattar igen.  

Jag vill inte tänka på de båda kvinnorna igen. Det känns som att tanken på dem tar över mitt verkliga liv, och vad som 
händer precis framför mig, jag får huvudvärk. 
Jag går till fruktståndet, tänker att jag borde äta mer grönsaker. 
Ståndet är som ett hål i en uppbygg vägg. Väggen är starkt turkos, och det står någon slogan i vitt med röda outlines. 
Frukten är färsk. 
Kvinnan med afro sitter nu som vanligt uttråkad, på en fruktpall i trä. Hon tittar på mig. Allvarligt, fastän ögonen ler 
lurigt, som att hon vet något, kanske om mig. Den indiska kvinnan, har genomskinliga kassar fulla med importerade 
grönsaker. Hon försöker betala med vad som ser ut att vara rosa monopolpengar. Underligt tänker jag. Vad för slags 
fantasivärld lever dem i egentligen. När frukthandlaren vägrar att ta emot hennes monopolpengar kastar hon dem alla 
upp i luften, och världen blir till slow motion. Det regnar monopolpengar. Och dem ser nöjda ut.   

När jag nästa dag kommer tillbaka ifrån skolan, och ut ifrån spärrarna, möts jag av synen från den afrikanska perukaf-
fären. Även den som ett öppet gap.  Två små plastpallar står på marken. Några tofsar för fem kronor styck ligger i en 
skål. Jag fastnar med blicken på en peruk som är blond med lugg och orang-färgade toppar.  Kvinnan med afro sträcker 
sig för att ta ned den. Den matchar hennes kavaj och shorts med instagram tryck. 
Vad konstiga dem ser ut tänker jag, de e nästan som att dem posar. 
Jag undrar vad dem gör här i centrum varje dag. Varför dem aldrig lämnar förorten.  De är ju faktiskt ganska smutsigt 
här. Och jag inser, att det är samma fråga som folk alltid ställer till mig. 
Och jag förstår, att de båda väninnorna ser detta som en skattkammare, ett vackert blinkande plastparadis.   
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Utdrag ur förberedelser inför fotografering
Jag besöker Microlabbet på Kungliga Biblioteket, jag känner mig som en dektektiv när jag rotar i arkivets filmnegativ 
efter aftonbladets löpsedlar ifrån 1969. 
Årtalet är viktigt, då jag vill att känslan av stylingen till fotograferingen inte skall kännas som en karikatyr från varken 
60 eller 70 talet.  Att karaktärerna skulle kunna vara väldigt modemedvetna och blicka mot en modern look, men även 
några som inspireras av en tid som är förbi. Det skall även vara möjligt att tolka karaktärerna som nutida kvinnor med 
en längtan efter en tid dem aldrig fick uppleva. 

Jag bläddrar mellan löpsedlarna på det analogt upplysta bordet, och förflyttas mentalt till en värld där dem hetaste 
nyheterna varierar abrupt mellan tajta byxdräkter för män som tydligen också likt kvinnorna nu “vill vara sexiga”, ar-
tiklar om direktörer som lurat till sig MILJONTALS kronor. Medan jag läser hör jag en snabb, proper, kalle anka röst jag 
föreställer mig att nyhetsuppläsarna hade under dåtiden. 
Jag söker en löpsedel som kännetecknar årtalet, något som någon som levt under tiden skulle komma ihåg. Jag bläd-
drar, och till min förtjusning ser jag, den 1 oktober 1969 “ Idag väljs han till ny stadsminister PALME” Jag blir varm 
inombords, och lite lycklig över när jag tänker på hur det hade varit att leva när Palme valdes till makten. Jag tänker 
på Palmes bidrag till arbetarklassen5, och kopplingen till projektet. Hur vi idag fortfarande ser på klass, och vad olika 
människor är värda. 
Jag klottrar ned meningen:
“Ur arbetarklass - Av arbetarklass - För arbetarklass” 
i en sida i min anteckningsbok, och tänker att jag skall reda ut vad jag menar, sen...

• 
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Jag sätter mig i frisörstolen, ointresserad över vad frisörskan gör med saxen. Jag är upptagen med att iaktta min 
omgivning. 
-Rakt eller? 
-Mmmm.. 
Jag tittar på bilderna på väggarna, urklippta från olika tidningar. Ett foto ser ut att vara Brad Pitt ifrån 90-talet med 
nyfärgade gula slingor, i någon slags “spikig” tappning. Fotografierna är solblekta, en aning kladdiga. Jag sparar intry-
cket av bilderna i mitt inre, för att sedan när jag kommer hem, kunna patinera min egen bild av Jungle Julia och Brigette 
Bardot.  

Jag frågar efter ägaren av salongen, när jag berättat om mitt projekt, jag försöker låta lite spontan. Jag tänker att det 
här verkar ju uppenbart, men det verkar inte beröra någon. Den äldre mannen och jag förhandlar, vi tar i hand på en 

timmes fototid mot en mindre betalning. 

     • 
Min bästa vän Nana Serwaa vänder sig om, i väntan på mig. Vi är påväg bort från parkeringen utanför Sätra Centrum, 
vi har precis fotograferat klart och hennes utkammade afro skumpar när hon går. Hon bär den plisserade facebook 
kjolen, och hennes läppar är korall röda. Hon ler, och tycks inte märka den publika uppmärksamhet som fortfarande 
förföljer henne. 
Hon skrattar och säger glatt 
- “Det känns som att det är såhär du ser ut på insidan”
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Diskussion
De inledande frågeställningarna i mitt projekt handlade mycket om funderingar kring hur man kan producera hållbart, som svensk designer tillsammans med Indiska aktörer inom hantverk och produktion.Jag har kommit fram till att svaret är att det går, dock vänder jag mig något emot att svara på frågan om just denna metod är applicerbar för en ”svensk designer”.  Jag tror att det till stor del har fungerat på grund av min integrerade kul-tur både från dåtid och fortsatta nutid, som gjort att jag fått en djupare förståelse för kulturen, och där med möjligheten till att göra mig förstådd. Då många av dem hantverkarna jag arbetade med inte kunde flytande engelska, och vissa ingen engelska alls. Jag tror även att det krävs en respekt som man vinner genom en förståelse för en annans kultur och seder, för att enkelt navigera sig i olika sociala sammanhang, och arbetssituationer. Jag skall även inte underminera min och Harshads tidigare vänskapsrelation som en anledning till att projektet kunde genomföras, då detta tillät oss att samtala fritt och ärligt på grund av den tidigare redan uppbyggda tilliten, som gjorde att vi tillsammans kunde undersöka dem frågeställningarna jag var intresserad av. På grund av hur arbetet utvecklades sig och bådas vilja till flexibilitet har vi har talat om ett fortsatt samarbete. Jag är delvis kluven, då jag inser att en total omfattande kontroll av hela produktionsprocessen, skulle kräva att jag i framtid-en startar min egen fabrik, där kontroll av arbetslöner, hälsoaspekter för arbetarna men även för naturen är reglerade av mig.  Detta är ett framtida mål för mig personligen, och om det är något jag slutligen tar med mig ifrån detta projekt är det att allt faktiskt är möjligt. 

Under utställningen bifogade jag en länk vid min verkskylt som skulle leda betraktaren in i en djupare textbaserad förståelse av mitt projekt, om produktionsdelen och om min vistelse i Indien. Jag hade inget fysiskt exemplar av texten vid utställningsplatsen. Jag kände redan under vernissagen att det fattades, då åskådarna främst såg mina bilder som ”endast mode bilder ”och mig som modedesigner. Jag kommer därför i framtida liknande sammanhang praktisera en övertydlighet, snarare än en finstämd antydan.  Dock var ”hangtagsen” på kläderna uppskattade, som beskrev vem exakt som gjort vad i produktionsprocessen. Detta ledde besökaren in på min tematik, och den som ville, kunde söka efter mer information. 
Uteslutandet av den fysiska texten, gjorde dock att jag som person spelade en ytterst viktig roll under utställningen, då jag var tvungen att förklara väldigt mycket kring mitt arbete för att förtydliga de andra dimensionerna av projektet. Det var även positivt, då det blev ett naturligt tillfälle att möta nya människor och knyta kontakter. Projektet i sin helhet, har fått mig att känna en ny trygghet i mitt verksamma skapande. Jag känner att jag inte behöver välja antingen eller. Jag kan arbeta konstnärligt, politiskt, scenografiskt men även som konceptuell designer, utan att utesluta eller att förskjuta dem moraliska aspekter jag tror på. 

# FOTNÖTTER
6. 
          MINIMUMLÖN                LEVNADSLÖN
Indien       476KR        26% av      1797 kr
Bangladesh  263 kr        11% aV      2390 kr
Kina       1606 kr        46% av      3460 kr
Kambodja    668 kr        25% av     2630 kr
sverige   19 455 kr        ?            ?

Läs mer om levnadslön och minimilön på Fairtrade Centers i rapporten Tai-
lored Wages från Clean Clothes Campaign.6

http://fairtradecenter.se/sites/default/files/Tailored%20Wages_2014_0.pdf

(DOCK VÄNDER JAG MIG något EMOT DESSA SIFFROR, DÅ JAG SJÄLV och många jag mött i jaipur, indien ÄR AV 
ÅSIKTEN ATT DET INTE EXISTERAR EN MINIMUMLÖN I VERKLIGHETEN, I jaipur. minimumlönen är införd på pap-
per, dock inte något som brukas av alla i praktiken, Detta på grund av en rad olika anledningar, men 
främst enligt egen mening 

1. korrumption
2. okunskap
3. desperation)
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# KÄLLHÄNVISNINGAR 

1. Death proof 
Regissör: Quentin Tarantino 
Premiär: 31 Maj 2007
Speltid: 127 minuter

2. Om karaktären: Jungle Julia is a character in Death Proof, named after Quentin Tarantino’s assistant. 
According to Tarantino, the Jungle Julia character has a extensive knowledge of music much like he 
has of films. Jungle Julia has a poster for the controversial 1970 revisionist Western Soldier Blue on 
the wall in her apartment. Jungle Julia: Black men and a whole lota’ mother fuckin’ white men have had 
plenty fun adoring my ass. I don’t wear their teeth marks on my butt for nothing.
       Källa: http://wiki.tarantino.info/index.php/Jungle_Julia
       
3.MUNNI BADNAAM HUI
Film: Dabangg
Premiär: 6 Augusti 2010
Kompositör: Lalit Pandit 
Producent: Arbaaz Khan, Malaika Arora Khan, Dhillin Mehta.

4. LOVERS IN THE PARKING LOT
Artist: Solange Knowles
Album: True 
Premiär: 2012

5. www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/

6. www.cleanclothes.org
studie av:
Lead author: Anna McMullen
Christa Luginbühl
Kate Nolan
Carole Crabbé
Nayla Ajaltouni
Mars 2014

7. www.wwf.se 
(bomullsrapport / miljöinverkan) http://www.wwf.se/source.
php/1120565/Bomullsrapport.pdf
Oktober 2005 © Världsnaturfonden WWF

8. KIRSTY MITCHELL PHOTOGRAPHY 
FOTOSERIE WONDERLAND FROM 2009 - 2014

9. ANOKI 
Anokhi Farm, Todi Ramzanipura, JagatpurA, SEDAN 1975
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10. hållbarhetsbegreppet: 

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt 
bevara vattnens, jordens och ekosystemens pro-
duktionsförmåga och att minska negativ påverkan 
på naturen och människors hälsa. Man talar om 
tre olika dimensioner.:

Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett 
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushål-
la med mänskliga och materiella resurser på 
lång sikt.

Ekonomisk hållbarhet, det kan till exempel be-
tyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till 
priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle 
och en förstörd miljö. Samhället bör i stället 
anpassas efter vad miljön och människors häl-
sa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa 
resurser.
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utveck-
ling

# ORDFÖRKLARING
Nasta- Frukost
Khalo - Ät
Kolreo – Öppna
Adrak – Ingerfära
Amma – Mamma
Appa – Pappa
Chalo – Låt oss gå
Kurti – Längre indiskt damplagg med slits på båda sidor
Chachi- Pappas brors fru
Chacha- Pappas bror
Ji- Ett tillägg för att visa respekt, åt ex en äldre
Lelo – Take
Chouto – Någon som är liten
Tikka- indiskt ornament, som används flitigt vid ex bröllop. 
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