Projekt EXPORSAL - El Salvador
Projekt EXPOSAL er en sand lille solstråle historie om en kvinde – Cecilia Castro – der mod alle odds skaber
en slags kollektiv produktion blandt El Salvadors små lokale uorganiserede håndværkere.

I El Salvadors ufremkommelige landområder arbejdede de lokale vævere og håndværkere hver for sig. De
ganske små isolerede produktioner havde store vanskeligheder med at afsætte deres produkter. Dels var
deres indkøbsvolumen af råvarer så små, at prisen var meget høj, dels var der store vanskeligheder da der
ikke var standarder for mål og kvalitet.
Ved et besøg på nogle messer i Europa indser Cecilia at der faktisk er et markedet for de sydamerikanske
produkter – især håndvævede hængekøjer og hængestole - men at det ville kærve en del mere origanasion
af arbejdet og produkterne.

I midten af 1970´erne begyndte hun at rejse rundt i hendes lokalområde og i by efter by fik hun søsat
samarbejde medlem de lokale, skabt ens standarter og organiserede kollektive indkøb af råvarer. Hun
formår at skabe grundstenen til en eksportsucces, med Cecilia dør i 1982, bare 54 år gammel.
Hendes datter – Elena Maria de Alfaro – overtager projektet, og trods hendes manglende viden om
moderens arbejde lykkedes det hende at genopbygge projektet. I dag er mindst 200 små lokale arbejdere
afhængige af salget via EXPOSAL, og på kontoret i San Salvador sidder 14 medarbejdere og korordinere
eksport til hele 35 lande i verden.

Men Projekt EXPOSAL er mere end blot organisation af de lokale. Arbejdernes børn går i små lokale skoler,
der er 100 % finansieret af EXPOSAL. Målet er at højne uddannelsesniveauet for minoriteterne for at
imødekommen strømmen ind mod storbyerne af lokale arbejdere. Hvert år ”rafles” der f.eks. om 4 x
stipendier på videregående uddannelser og der uddeles hvert år 4 x fuldt ekviperet nye computere.
Ud over skoler finansiere Projekt EXPOSAL også de lokale arbejdere. Det er ud fra tillidsprincippet – ”betal
tilbage når du kan”. Alle lån er rentefri.
I dag er produktionen organiseret og der har været plads til produktudvikling, så produkterne
imødekommer internationale standarter og krav. Bl.a. er alle de bærende snore i dag fremstillet af
polyester, som er stærkere og holder styrken meget længere end bomuld. Farverne er økologisk og
miljørigtig fremstillet, alt arbejdet sker under organiserede og miljørigtige forhold.

Villamin.dk er stolte af at være den eneste danske repræsentant for Projekt EXPOSAL.

