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GAFREH: Fra plastikpose til håndtaske 

- af Catherine Piret, Eco Bénin 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen 

 

Her ligger brugte plastikposer 

(foto: Catherine Piret) 
 

Modegenstande af genbrugte plasticposer er 

produktet af foreningers projekter, hvis formål er 

at støtte kvinder på vej til at blive selvstændige. 

Gå ikke glip af dette ... .i Bobo!  
 

Solidaritets-Karavanen, der er organiseret af Eco-

Benin (www.ecobenin.org), er rejst gennem 

Benin, Togo, Ghana og Burkina Faso for at 

opstøve projekter, der beskytter biodiversiteten og 

direkte tilgodeser befolkningen ved at give dem 

en supplerende indkomst. Omkring 20 mennesker 

med interesse for økoturisme, fra 8 vestafrikanske 

lande og Europa, var med i karavanen. På hver 

etape blev fokus rettet mod realiseringen af 

turismeprojekter, der tilgodeså både befolkningen 

og miljøet. 
 

Både de mandlige og kvindelige 

karavanedeltagere studerede nysgerrigt en 

taskekollektion af håndtasker, rygsække, etuier, 

hatte og endog tøj i byen Bobo Dioulasso i 

Burkina Faso. Disse modeprodukter lavet af 

genbrugte plastikposer, var produceret af et 

arbejdskollektiv, som blev dannet af foreninger i 

1995 med det formål at støtte kvinder på vej til at 

blive selvstændige. Navnet på gruppen: GAFREH 

eller Groupe d’Action des Femmes pour la relance 

éconimique d’Houet = Den kvindelige 

aktionsgruppe for økonomisk genopbygning af 

Houet
1
. Den har til formål at tilgodese økonomisk 

                                                           
1
 Houet er provinsen, hvor Bobo Dioulasso er 

beliggende. 

lighed mellem kvinder og mænd gennem 

skolegang, workshops, uddannelse mv. 
 

Karavanen måtte altså bare besøge 

arbejdskollektivet, der har eksisteret siden 2003. 

Plastikposerne indsamles i Bobo og nærmeste 

omegn. Efter at have vasket poserne har 

foreningens kvinder, der tæller flere end 7.000, 

klippet dem i fine strimler og derefter vævet, 

strikket og hæklet med dem. Alt efter deres 

kreativitet har syerskerne (ofte sammen med deres 

børn) fremstillet meget farverige produkter.  
 

 

Her ses en samling af de produkter,  

der fremstilles af brugte plastikposer 

(foto: Catherine Piret) 
 

Konceptet gør det muligt at forene ønsket om at 

støtte hundredevis af kvinder til at få en 

ekstraindtægt med ønsket om beskyttelse af 

miljøet. For at kunne aflønne alle kvinderne i hele 

denne produktion rimeligt, har det været 

nødvendigt at sælge produkterne til en ret høj pris, 

i hvert fald set med Bobo-indbyggernes øjne.  

Dette har ikke været muligt uden støtte udefra og 

uden køretøjer til at udbrede markedet ….. 
 

Groupe d’action des femmes pour la relance 

économique du Houet/ Den kvindelige 

aktionsgruppe for økonomisk genopbygning af 

Houet – Mme LAMIZIANA/GOUBA Christiane 

– présidente (formand) – 01 BP (postbox) 2730 

Bobo-Dioulasso 01 – Burkina Faso - mobil: + 226 

70 27 04 46- +226 76 99 98 88 – Centeret: + 226 

20 98 41 60.  

 

http://www.ecobenin.org/

