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Whether we are out on the streets or between the sheets, cotton is our constant companion. But behind this
ubiquitous fibre prized for its softness lies a darker story of exploitation and hardship. In this penetrating
analysis, Adam Sneyd explores the power politics that envelope cotton as major corporate players and
countries across Africa, Asia and the Americas compete to control it. In the aftermath of sweatshop scandal
exposes and factory collapse disasters, merchants and retailers have called for better cotton farming practices.
But in seeking to prevent the next transnational media circus, will companies simply end up cementing
business-as-usual? Corporate public relations strategy now competes directly with the voices of an alternative
global community that seeks to fundamentally transform the way that cotton is farmed. Yet these demands for
cotton to work better for people and the planet have flown under the radar as media attention has focused
instead on farmer subsidies and prices. From the local to the global, this book takes the reader on an
illuminating journey through the multifaceted and often grubby politics of the fluffy white stuff in the world
economy.
The pile of political laundry it uncovers is voluminous but, as Sneyd argues, must be aired in the interests of
sustainability and development.
Cotton Child fokuserer på at prisene for sunne, miljøvennlige og etisk framstilte varer skal være så moderate
som mulig ut til forbrukerne. Bøndene som dyrker økologisk, bruker ikke kunstgjødsel. Årsaken er at de er
pålagt av økologiske kriteria å bruke lokale ressurser og redusere energibruk. En av bluesens siste sanne

legender, munnspillvirtousen James Cotton, er død, 81 år gammel. En hvit luksusvegg med fantastisk
skimmer. Først strukturbørstet, malt hvit og så et nennsomt lag med perlemorseffekt Nydelig festdrakt
inkludert til barn med veske inkludert. Gratis frakt.
Størrelse 6-16 år på festdrakt Adele Din DROPS forhandler på nett. Strikk glittertråden sammen med et annet
garn og plagget får en glitrende effekt. Din DROPS forhandler på nett.
Bli blant de første som får vite om nye produkter og tilbud ved å registrere deg på vårt nyhetsbrev. Vi endrer
varesortimentet! Vi har valgt å ta inn mange nyheter denne sesongen, og med noe begrenset plass i butikken så
betyr det at noen kvaliteter derfor må vike.
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