
Global Organic Textile Standard (GOTS)
er udviklet af ledende internationale certifi-
ceringsorganer for at sikre internationalt
anerkendte og høje kvalitetskriterier for
økologisk tekstilproduktion – fra den
første økologiske såsæd og høst til en
forsvarlig miljømæssig forædling inden
for rammerne af social ansvarlighed helt
frem til den endelige certificering af det
færdige tekstilprodukt. Alt sammen for
at sikre, at forbrugerne har en kvalitetssik-
ring på højeste niveau.

Støttet af en stadig stigende efterspørgsel
efter økologiske tekstilfibre samt tekstil-
industrien- og forhandlernes efterspørgsel
efter et entydigt og internationalt aner-
kendt økologisk certificeringordning, er
GOTS i dag det internationalt førende
økologiske certificeringsmærke inden for
tekstilindustrien og blandt forhandlere.

OM OS

Den internationale arbejdsgruppe for 
Global Organic Textile Standard (GOTS) 
er sammensat af fire udpegede medlems-
organisationer; OTA (USA), IVN (Tyskland), 
Soil Association (Storbritanien) og JOCA
(Japan). Sammen med internationale 
interessenter, organisationer og eksperter 
arbejder den internationale arbejdsgruppe
med at udviklingen af økologisk tekstil-
produktion og social ansvarlighed i tekstilpro-
duktionen.

INFORMATIONS CENTER

Informationer og nyheder om GOTS, svar
på spørgsmål og alle officielle dokumenter
kan findes på GOTS webside:

WWW.GLOBAL-STANDARD.ORG
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THE STANDARD

Global Organic Textile Standard (GOTS) er
internationalt anerkendt som den ledende
certificeringsstandard for økologiske tekstilfi-
bre. GOTS har defineret meget høje miljø-
mæssige kriterier gennem hele produktions-
processen af økologiske tekstiler og kræver
samtidig at sociale kriterier også overholdes.

CERTIFICERING

Inspektionen i forbindelse med certificering
efter GOTS standarder foregår som »onsite
«-inspektion. Certificeringsprocessen omfatter
alt fra landmænd, producenter og handlende
og foretages af uafhængige akkrediterede 
organer på basis af GOTS certificeringspro-
gram. Denne metode sikrer integriteten af
GOTS-certificerede tekstiler på alle niveauer.

LICENS & MÆRKNING

Fuldførelsen af GOTS certificering kræver, at
den certificerede part anmoder om en licens
som giver mulighed for at deltage i GOTS-
programmet. Opnås licensen har den certifi-
cerede part (landmanden eller producenten)
ret til at anvende GOTS logo på sine respek-
tive produkter. Detaljer om priser på de res-
pektive licensordninger er defineret i GOTS:
»Licensing & Labelling Guide«.

OFFENTLIG DATABASE

GOTS offentlige database er et praktisk
redskab,som gør det muligt for forbrugerne
på individuel basis hurtigt at finde frem til
forsyningskæder;det være sig producenter
og forhandlere i lokalområdet eller et 
bestemt produkt som for eksempel børnetøj
eller hjemmetekstiler.


