
1

3 FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I BÆRUM  
BÆRUM KOMMUNE OG  TEKSTILAKSJONEN 2019

KLÆR OG KLIMAKLOK UNGDOM
FORBRUK OG BÆREKRAFT



OPPGAVE
HVA ER KLÆRNE DU HAR PÅ DEG, LAGET AV?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Velg et plagg du har på/med deg og der du kan se vaskelappen:100% bomull100% ull100% polyesterBlanding?Rekke opp hånda



OPPGAVE
HVOR ER KLÆRNE LAGET?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kan droppes



KORT OM BÆRUM SOM KLIMAKLOK KOMMUNE

Hovedmål: En klimaklok kommune

Hovedstrategi: Involvering, prøve nye løsninger 
(innovasjon), motivasjon og kommunen som går 
foran

Tema: 
Mobilitet og 
arealbruk

Tema: 
Bygg og 
energibruk

Tema: 
Ressurs-
utnyttelse
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Tekstilaksjonen er et unikt og tverrfaglig 
samarbeid mellom aktører innen norsk 
mote- og tekstilbransje, nye 
kleskonsepter, innsamlere og 
tekstilgjenvinnere. Startet i 2014.

Mål: Å få tekstiler til å bli brukt 
dobbelt så mange ganger innen 
2024

Medlemmer: H&M, Lindex, Bergans of
Norway, Cubus, Bik Bok, Kappahl, 
Dressmann, Wow, Carlings,  Kid interiør, 
Pierre Robert, Repairable og Fjong. I 
tillegg til organisasjonene 
Naturvernforbundet, Virke, Fairtrade, Etisk 
Handel Norge og Fretex Norge.  

KORT OM 
TEKSTILAKSJONEN

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tekstilaksjonen er et unikt og tverrfaglig samarbeid mellom aktører innen norsk mote- og tekstilbransje, nye kleskonsepter, miljøorganisasjoner og tekstilgjenvinnere. Tekstilaksjonen så dagens lys i 2014, som en dugnad for økt gjenbruk og gjenvinning av tekstilavfall.  I følge FN-organet UNCTAD slipper næringen ut mer drivhusgasser enn flytrafikk og sjøfart til sammen. Mote- og tekstilindustrien er en global industri hvor 80% av klimagassutslippene kommer fra produksjon. I tillegg kommer øvrig miljøbelastning gjennom hele verdikjeden, som utslipp og forurensning til jord, luft og vann. Tekstilaksjonen setter problemet på agendaen og går aktivt inn for å bedre næringens praksis og endre forbrukernes holdninger ved å jobbe sammen og å finne felles løsninger. I dag er Tekstilaksjonen driftet av Norwegian Fashion Hub, en næringsklynge under Norwegian Innovation Cluster - programmet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Tekstilaksjonen har som overordnet mål å få tekstiler til å bli brukt dobbelt så mange ganger innen 2024, slik at tekstilene og verden får et lengre liv.   Medlemmer: H&M, Lindex, Bergans of Norway, Cubus, Bik Bok, Kappahl, Dressmann, Wow, Carlings,  Kid interiør, Pierre Robert, Repairable og Fjong med. I tillegg til organisasjonene Naturvernforbundet, Virke, Fairtrade og Fretex Norge.     



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er bilder vi har sett mye av den siste tiden: Amazonas brennerAmazonas er verdens lunger. Vi hugger ned områder tilsvarende områder like stort som Danmark.Folk ved regnskogen setter fyr på regnskogen for å kunne lage beitemarker, plantasjer – slik at vi skal få palmeolje, kjøtt, fôr, osv. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det ser ikke ut til at vi klarer å stoppe verden fra å bli 1,5 grad varmere. Og vi merker allerede at klimaendringene gir ekstremvær – også lokalt. Det er mer ekstremvær som nedbør, kulde, varme, kraftigere stormer, etc. Vi merker det: Mer regn, mer flom i Norge, først varme om våren som setter fart i spiringen deretter frost som ødelegger avlingene. Etc.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forurensning – plast8 millioner tonn plast  i havet hvert år80 prosent av plasten i havet kommer fra landMikroplast fra klærI 2050 vil det være mer plast i havet enn fisk.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Biologisk mangfold10% av alle dyrearter forsvunnet de siste årene.Siden 1970 er antall dyr i verden halvert – dvs halvparten av antall individer av dyr er borte (dvs eks halvparten av elefantene, halvparten av giraffene, etc)Kun 25% av mangroveskogene er igjen, mangroveskogen huser – akkurat som regnskogen – en stor andel av verdens dyrearter.Hvorfor skjer dette?Vi hugger ned skog (der dyr bor) og lager veier, åker, beitemarker, hus, etc.Vi forurenser elver, jorder, skoger, luftDet blir varmere, våtere, tørrere (klimaendringer)(Vi bruker mer og mer av verdens landarealer til jordbruk.)



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Også i leverandørkjeden må vi følge med og ta vårt ansvar for å skape bedre forhold.Her er noen tall som illustrerer forholdene: 150 millioner barnearbeidere (barnearbeidere er barn som ikke kan gå på skolen fordi de må jobbe/skaffe familien inntekter).Flere slaver enn noen gang – 30 millioner, hvorav 10 millioner barnTrafficking: 1,2 millioner barn utsatt for hvert årHusk for eksempel H&M sin leverandør, Rana Plaza, Bangladesh, der 1300 mennesker døde – lite som skjer



Brukernavn
Presentasjonsnotater
FN kom i 2015 med nye globale mål for å sikre menneskers rettigheter. I motsetning til tusenårsmålene som kun fokuserte på mennesker, inkluderte man nå også miljø og klima og samarbeid. Man delte alle målene opp i 17 ulike bærekraftsmål. De 17 bærekraftsmålene er ambisiøse og har blant annet som mål å utrydde alle former for fattigdom og bekjempe klimaendringene. Målene kan ikke nås uten næringslivets bidrag og privat kapital. Alle målene er igjen delt opp i 167 undermål. Veldig konkret.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tekstilaksjonen har disst to bærekraftsmålene som sine viktigste mål



Bærekraftig forbruk og produksjon 
handler om å gjøre mer med mindre 
ressurser.

Bærekraftig produksjon innebærer å 
minske ressursbruk, miljøødeleggelse 
og klimagassutslipp når en lager en 
vare. 

I dag forbruker vi mer enn hva som er 
miljømessig bærekraftig. For å sikre 
gode levekår for nåværende og 
fremtidige generasjoner må også 
hver enkelt forbruker endre livsstil.

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
BÆREKRAFTMÅL 12



BÆREKRAFTMÅL 17
SAMARBEIDE FOR Å NÅ MÅLENE

For å lykkes med bærekraftsmålene
trengs det nye og sterke partnerskap. 

Myndigheter, næringslivet og 
sivilsamfunnet må samarbeide for å 
oppnå bærekraftig utvikling. 

Bærekraftsmålene skal fungere som 
en felles, global retning og prioritert 
innsats de neste 15 årene. 



TRIPPEL BUNNLINJE

PROFIT

PEOPLEPLANET

Brukernavn
Presentasjonsnotater
....jo, det handler om å tenke på tre p’er på en gang: People, planet, profit. Vi skal tenke tre bunnlinjer og sørge for å drive et selskap på en måte som gjør at både økonomien vår, menneskene i og rundt oss sammen med miljøet går bra. Vi skal være i midten av denne figuren.



KAHOOT!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For undervisning til 40 min.Kan tas ut og kjøres for seg.



HVORFOR SKAL VI BRUKE KLÆR OG TEKSTILER 
DOBBELT SÅ MANGE GANGER?



MILJØ: TEKSTILBRANSJEN EN AV DE MEST 
FORURENSENDE

10% AV GLOBALE KLIMAGASSUTSLIPP KOMMER FRA KLESINDUSTRIEN.
LIKE MYE SOM FLY- OG SJØFARTTRANSPORT TIL SAMMEN.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klesindustrien en av de mer forurensende industriene i verden.10% av globale klimagassutslipp kommer fra klesindustrien. Klesproduksjon står for 1,2 milliarder tonn klimagassutslipp. Det er mer enn internasjonal flytrafikk og shipping tilsammen. Dyrking av bomull alene står for 1% av totale klimagassutslipp.Bomullsdyrking bruker 24% av globale innsektsmidler, 11% av plantevernmidler, men kun 3% av dyrkbar mark. 20% av all vannforurensning globalt skyldes farging og tekstilbehandling.Man bruker 2700 liter vann på å produsere én bomulls-t-skjorte (= samme mengde en person drikker ila 2,5 år). Ref også Aral-sjøen.En lastebil med klær kastes hvert sekund. 1,5 millioner tonn mikroplast havner i sjøen årlig, tilsvarende 2,8 tonn i minuttet. Vask av tøy er en av to hovedkilder til utslipp. Mikroplast er små plastpartikler som er mindre enn fem millimeter. Partiklene blir enten produsert og tilsatt produkter eller oppstår på grunn av slitasje på plastprodukter.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ararlsjøen, en gang verdens 4. største innsjø, ble i perioden fram til ca 2014 så hardt tappet for vann at den så og si forsvant. All fiskenæringen forsvant. 2015: Demning på plass med god effekt i nordlig del.Men hvorfor forsvant den: Uzbekhistan i sørenden, ett av verdens store produsentland (bomull) – tappet sjøen for vann.



2700

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klesindustrien en av de mer forurensende industriene i verden.10% av globale klimagassutslipp kommer fra klesindustrien. Klesproduksjon står for 1,2 milliarder tonn klimagassutslipp. Det er mer enn internasjonal flytrafikk og shipping tilsammen. Dyrking av bomull alene står for 1% av totale klimagassutslipp.Bomullsdyrking bruker 24% av globale innsektsmidler, 11% av plantevernmidler, men kun 3% av dyrkbar mark. 20% av all vannforurensning globalt skyldes farging og tekstilbehandling.Man bruker 2700 liter vann på å produsere én bomulls-t-skjorte (= samme mengde en person drikker ila 2,5 år). Ref også Aral-sjøen.En lastebil med klær kastes hvert sekund. 1,5 millioner tonn mikroplast havner i sjøen årlig, tilsvarende 2,8 tonn i minuttet. Vask av tøy er en av to hovedkilder til utslipp. Mikroplast er små plastpartikler som er mindre enn fem millimeter. Partiklene blir enten produsert og tilsatt produkter eller oppstår på grunn av slitasje på plastprodukter.



EN LASTEBIL MED KLÆR KASTES HVERT SEKUND.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klesindustrien en av de mer forurensende industriene i verden.10% av globale klimagassutslipp kommer fra klesindustrien. Klesproduksjon står for 1,2 milliarder tonn klimagassutslipp. Det er mer enn internasjonal flytrafikk og shipping tilsammen. Dyrking av bomull alene står for 1% av totale klimagassutslipp.Bomullsdyrking bruker 24% av globale innsektsmidler, 11% av plantevernmidler, men kun 3% av dyrkbar mark. 20% av all vannforurensning globalt skyldes farging og tekstilbehandling.Man bruker 2700 liter vann på å produsere én bomulls-t-skjorte (= samme mengde en person drikker ila 2,5 år). Ref også Aral-sjøen.En lastebil med klær kastes hvert sekund. 1,5 millioner tonn mikroplast havner i sjøen årlig, tilsvarende 2,8 tonn i minuttet. Vask av tøy er en av to hovedkilder til utslipp. Mikroplast er små plastpartikler som er mindre enn fem millimeter. Partiklene blir enten produsert og tilsatt produkter eller oppstår på grunn av slitasje på plastprodukter.



Å PRODUSERE EN KILO BOMULLSTEKSTIL KAN KREVE
OPP TIL 3 KILO KJEMIKALER.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klesindustrien en av de mer forurensende industriene i verden.10% av globale klimagassutslipp kommer fra klesindustrien. Klesproduksjon står for 1,2 milliarder tonn klimagassutslipp. Det er mer enn internasjonal flytrafikk og shipping tilsammen. Dyrking av bomull alene står for 1% av totale klimagassutslipp.Bomullsdyrking bruker 24% av globale innsektsmidler, 11% av plantevernmidler, men kun 3% av dyrkbar mark. 20% av all vannforurensning globalt skyldes farging og tekstilbehandling.Man bruker 2700 liter vann på å produsere én bomulls-t-skjorte (= samme mengde en person drikker ila 2,5 år). Ref også Aral-sjøen.En lastebil med klær kastes hvert sekund. 1,5 millioner tonn mikroplast havner i sjøen årlig, tilsvarende 2,8 tonn i minuttet. Vask av tøy er en av to hovedkilder til utslipp. Mikroplast er små plastpartikler som er mindre enn fem millimeter. Partiklene blir enten produsert og tilsatt produkter eller oppstår på grunn av slitasje på plastprodukter.



SOSIALT ANSVAR : 
TEKSTILBRANSJEN 
HAR EN 
UOVERSIKTLIG 
LEVERANDØRKJEDE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utdyping av innsikt:300 millioner mennesker er sysselsatt i klesindustrien. Produksjon av bomull står for opptil 7% av all sysselsetting i enkelte land.75-90% av ansatte i tekstilindustrien (produksjonsledd) er kvinner.Kina er største eksportør, etterfulgt av Bangladesh, som har en av de laveste minstelønnene globalt.Europa og Sentral-Asia (inkl. Tyrkia, Uzbehkistan, Ukraina, m.fl. ) står for over 50% av bruddene på menneskerettigheter og arbeidstaker-rettigheter rapportert inn til europeiske klesprodusenter. Sør- og Øst-Asia står for 38% av bruddene. De vanligste bruddene er på levelønn, tvangsarbeid, barnearbeid, rett til å organisere seg og HMS. En av fire barnedødsfall (barn under fem år) er forårsaket av lokal forurensning. Tekstilindustrien er en av kildene. Selv om mange tiltak ble satt inn etter Rana Plaza-skandalen, der flere enn 1000 mennesker døde, går utviklingen sakte. Kilder: “European textile industry and human rights due diligence: Key developments, human rights allegations & best practices” Briefing, April 2018 Business & Human Rights Resource CentreWHO: http://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/children's-environmental-health



FORBRUK: VOLUMENE HAR GÅTT OPP, PRISENE NED

DEN GJENNOMSNITTLIGE FORBRUKEREN KJØPTE 60% MER KLÆR I 2014 
ENN I 2000, 

MEN BEHOLDT HVERT PLAGG HALVPARTEN SÅ LENGE.
KILDE: MCKINSEY & COMPANY

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utdyping av innsikt:Vi har 359 plagg i skapet (tilsvarende over 80 kilo klær, 224 gram per plagg).Klesproduksjonen har doblet seg fra 2000-2015, men bruk av klær er samtidig redusert med 36%. Prisen på klær er mer enn halvert siden 1995.8% av plaggene blir aldri brukt av noen (etter at de er kjøpt) – f.eks. blir ikke klesgaver brukt i særlig grad.Hvert 5. plagg blir sjelden eller aldri brukt.6 av 10 plagg kastes i løpet av det første året etter kjøp.Bruk av skjørt og kjoler har droppet mye mer enn bruk av topper. Utdyping av innsikt:26% av plaggene kastes fordi man ikke liker plagget lenger.42% kastes fordi plagget ikke passer lenger19% av klær kastes fordi det har flekker, mistet fasong eller er utslitt.36% opplever feil med klærne de kjøper.Kilder: Textile waste projectForskning.nohttp://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/SIFO/Publikasjoner-fra-SIFO/Forbrukstrender-2017Ellen McArthurSIFO: Forbruk og det grønne skiftet; SIFO: Making clothing last, a design approach



UTSLIPP: DE STØRSTE UTSLIPPENE KOMMER FØR 
TEKSTILENE SENDES TIL LAGER

Brukernavn
Presentasjonsnotater
80% av utslipp forbundet med et tekstils liv fra råvareproduksjon via bruk og til avhending, kommer fra produksjonen av tekstilet. Dvs råvare-produksjon og produksjon av selve plagget, http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/03/Sandin-D2.12.1-Fiber-Bibel-Part-2_Mistra-Future-Fashion-Report-2019.03.pdf



RESIRKULERING: BEDRES, MEN LANGT  FRA GODE 
LØSNINGER

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utdyping av innsikt:97% av all materialinput er jomfruelige materialer per i dag.63% syntetisk26% bomullAnnet (lin, ull, etc) 11%12% går tapt i produksjon. Kun 13% av alle materialer går til resirkulering. Resten brennes eller deponeres. Kun 1% av klær resirkuleres til nye klær. $100 milliarder materialverdi går dermed tapt hvert år. I Norge går anslagsvis 8-10 kilo klær per person i husholdningsavfallet hvert år. Tekstiler må gjenbrukes skal vi klare å få tak i tilstrekkelig mengde materialer. Bomullsplanten kan tåle høyere temperaturer, men er svært utsatt for klimaendringer pga det store behovet for vann. Produksjonen er delvis eller fullstendig avhengig av kunstig vanning. Vi har kun 12 års stabil bomullsdyrking igjen. Kun 60 års dyrking totalt dersom samme takt på degenerering av jordsmonn.Ustabil og redusert produksjon gir dyrere råvarer. Redusert produktivitet gir dyrere klær.IPCC anslår at  Forbruket av olje må reduseres opp mot 40 prosent innen 2030 og opp mot 90 prosent innen 2050 for at vi skal nå 1,5 garders målet.Forretningsmodeller som hviler på økt forbruk og uendelig tilgang på råvarer, vil ikke overleve.De fleste kjeder har en eller annen form for innsamling. Men får de samlet inn noe særlig volum? Days Like This fikk inn fire poser klær under sin kampanje. Donerte ca klær for ca 2 MNOK i 2018. Men det rører på seg i verdiøkningsbransjen – flere kommersielle aktører melder seg på. Veldedige organisasjoner har stor markedsandel. Fritatt moms og mange containere. Fretex 60%, UFF 40%, men flere nye aktører melder seg på. Fretex har 3000 bokser og 1400 postpunkt. Ingen vet du kan levere alt.Av 18 800 tonn innsamlet 2017, ble: 10% solgt som second-hand, re-designet eller destruert i Norge, �90% eksportert, fortrinnsvis til Øst-Europa, Afrika og Asia. Totalt 72% gikk til gjenbruk og 23% gjenvinningFretex kjøper tilbake noe av materialene i form av pussefiller og filtprodukterLand vi eksporterer til, ønsker i økende grad ikke lenger andre lands bruktklær. De oversvømmes av verdens tekstiloverflod. Kina vil ikke ta i mot mer avfall fra Europa. Eksisterende:Ull: I Prato, Italia har man resirkulert ull i generasjoner, en mekanisk prosess. 20 millioner kg ulltekstiler blir hvert år til nye kardegarn og tekstiler. Brands som H&M, Zara, Eileen Fisher kjøper tekstiler herfra. Lenzing ReFibra – viscose av brukte bomullstekstilerPolyester; resirkulerte PET flasker – mange aktørerPolyamid; resirkulerte fiskenett o.l.Under utvikling, eksempler;Re:Newcell  Reprosessering av cotton og viscose H&M Ny Teknologi for resirkulering av blends cotton/poly  Resirkulering av polyester tekstiler til nye tekstiler



DERFOR SKAL VI BRUKE KLÆR OG TEKSTILER 
DOBBELT SÅ MANGE GANGER!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utdyping av innsikt:Vi kjøper mer enn 15 kg tøy hvert år per person. 6-7 kg samles inn. 8-10 kg går i husholdningsavfallet. Dersom et plagg brukes dobbelt så mange ganger, reduseres klimagassutslippene med 49%.Dersom et plagg brukes i 9 måneder ekstra, reduseres CO2-utslipp, vann og avfall reduseres med 20-30%.Bare ved å lufttørke en t-skjorte, kan du spare 1/3 av CO2-utslippet.Ca 20% av et plaggs klimagasutslipp kommer fra vask av plagget.Per person kastes det klær med en restverdi tilsvarende 500 NOK årlig globalt. Klær som kunne ha vært brukt lenger.MEN: Folk vet ikke hvordan de skal vedlikeholde tøyet sitt. Og gidder ikke lære det fordi klær har så lav verdi. Nordmenn vasker tøyet sitt på høyere temperatur enn i andre land.Ull vaskes på lavere temp enn annet tekstil.Reparere er noe folk sjelden gjør. Det er for vanskelig å gjøre selv og krever dessuten utstyr man ikke har hjemme. Det jobbes for å fjerne moms på reparasjon.Kilder: Ellen McArthurGlobal Fashion Agenda: Pulse of the fashion industryWWFWorld Resource InstituteResearchnet on Cotton and ClimateSIFO/OSLO MET; Rapport om nordmenns klesforbruk, The Use phase of apparelFretex.no



OPPGAVE
DU TREFFER SJEFEN I H&M. HVILKE SPØRSMÅL VIL DU STILLE?



OPPGAVE
HVA ER DINE TRE BESTE TIPS Å FÅ KLÆR OG TEKSTILER TIL Å BLI BRUKT

DOBBELT SÅ MANGE GANGER? 



NYE MODELLER: TEKSTILBRANSJEN MOT EN SIRKULÆR 
ØKONOMI

UTFASE STOFFER SOM ER AV 
BEKYMRING OG FRIGJØRING 
AV MIKROFIBRE

ØKE KLESBRUKEN

RADIKALT FORBEDRE 
RESIRKULERINGMETODER

EFFEKTIVISER BRUKEN AV 
RESSURSER OG GÅ OVER TIL 
FORNYBARE 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Argument: Sirkulær tankegang må inn som en del av hele verdikjeden:Vi må produsere med færrest mulige innsatsfaktorer (råvarer, energi, kjemikaler) og minst mulige utslipp.Vi må bruke klær mye lengerNår vi endelig kaster et tekstil, må det bli til nye materialer og produkter; helst nye tekstiler gjennom å bli til ny tråd.



NYE LØSNINGER: MYE SKJER I BRANSJEN

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Rent the Runway, Hvilken utfordring? Kun 1% av all verdens klær resirkuleres til nye klær. Vi har alle i snitt over 350 plagg i skapet vårt hjemme. Hvert 5. plagg blir aldri eller svært sjelden  brukt.  Olje – polyster – bomull – Noe av det viktigste vi gjør, er å lage tøy av bedre kvalitet som lever lenger,. Dersom hver person bruker plaggene sine 9 mnd lenger, vil vannforbruk og klimagassutslippet til produksjon og bruk av klær, reduseres med 20-30% HVERT PLAGG MÅ BRUKES MER. Hva gjør de? For 159$ i måneden kan du abonnere på 4 plagg, bytte dem ut så ofte du vil, slik at flere plagg2. Salvatore Ferragamo: Hvilken utfordring? Vi kaster 1/3 av all mat som produseres. Disse klærne er laget av appelsinskall.3. Blockchain: Hvilken utfordring: Vi vet ikke hvem som har laget klærne våre eller under hvilke forhold de er produsert. Blockchain kan gi sporing og svarene vi trenger når vi skal bestemme oss for hva vi skal handle.



...MEN DET GÅR FOR SAKTE

HVA KAN DU GJØRE? 
VI KAN REDDE VERDEN ETT PLAGG AV GANGEN! 

DET DU GJØR BETYR MYE



DET DU GJØR BETYR NOE. 

TENK FØR DU HANDLER.

BRUK MAKTEN DIN – SPØR I 
BUTIKKEN.



LYST TIL Å GJØRE NOE PÅ SKOLEN?
BYTTEDAG

INNSAMLINGSDAG
KURS: LAPP ET HULL OG SY I EN KNAPP!



TUSEN TAKK FOR OSS!
BÆRUM KOMMUNE & 

TEKSTILAKSJONEN
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