Dhakhwa, Nepal

Produkt: Lokta-papper (”Nepali paper”, Daphne-paper):
presentpapper, girlander, brevkort, notishäften o likn.
Producent: familjeföretaget Dhakhwa i staden Patan i Kathmandudalen, Nepal
Leverantör: Contigo Fair Trade, Tyskland
Tillverkning
Papperstillverkningen i Nepal har en tvåtusenårig tradition. Från början var pappret viktigt för att
kunna sprida religiösa texter, idag används det för officiella dokument men merparten exporteras
som presentpapper, notisböcker, girlander, kort eller kuvert till Europa, USA och Japan.
Material
I Nepals nordöstliga distrikt Ramenchhap växer Lokta
(Daphne Papyracea), en buske som tillhör tibastsläktet.
Loktas bark har en ovanligt långtrådig innerskikt som gör
pappret extra elastiskt och tåligt. Om barken togs på rätt
sätt, utvecklar busken en ny bark, som efter 4-5 år som
åter kan skördas.
Det lilla familjeföretaget Dhakhwa i framställer sedan
1990 papper i traditionellt handarbete. Arbetsredskapen
har moderniserats av hänsyn till miljön (exempelvis
används gas istf ved för att koka pappersmassan).
Barken skärs av samlare i byarna, den rensas och torkas.
Sedan transporteras barken till verkstäderna.
I olika verkstäder i Patan och andra närbelägna städer
tillverkas och bearbetas pappret.
Barken blötläggs, kokas i vatten blandat med träaska och
strimlas i mindre bitar. Den hamras tills den blivit
pappersmassa. Därefter torkas den på ramar i solen.

Dhakhwa samarbetar med tre verkstäder som är
specialiserade på själva papperstillverkningen: de gör ”raw
edged paper” samt tunt, fint papper. Varje verkstad har ett
20-tal anställda.
I fyra andra verkstäder färgas pappret. Verkstäderna är
specialiserade på vissa färgar, en av dem (Eco Craft i
Bhaktapur) är dessutom specialiserad på växtbaserad
färgning. Även här har varje verkstad har ca. 20 anställda.
Färgtryck görs i Patan i två mindre verkstäder, en av dem är använder metoden ”dip & dye”.
De olika pappersprodukterna (girlander, kuvert, notishäften mm) tillverkas i
Patan. Vissa arbeten kan göras i hemarbete (exempelvis girlander). Det
finns symaskiner i princip i varje hushåll i Nepal.
Antalet anställda i verkstäderna har genom åren varit stabilt. Merparten är
kvinnor. En del anställda är collegestudenter, som arbetar vid sidan om
studierna. Ingångslönen ligger över den statligt fastställda minimilönen,
lönen höjs sedan successivt och mångåriga anställda (10 år) får en cykel
som bonus. Sjukpenning utbetalas. De anställda har rätt till betald ledighet
under högtiderna och kan få räntefritt lån (exempelvis för att skaffa en
moped). Arbetsdagen är, beroende på uppdragsläget, 7 timmar, 6 dagar i veckan. De anställda
utbildas i kvalitetssäkring, produktutveckling, arbetsskydd, miljöfrågor, datoranvändning mm.
Företaget Dhakhwa har gett ekonomiskt bidrag till bl.a. ett läkarhus och ett
reningsverk. Företaget stödjer ekonomiskt Woman Entrepreneur
Associations.
Dhakhwa är medlem i branschorganisationen NEPLOKTA och tilldelades
2011 utmärkelsen som bästa exportör. 99 % av produkterna exporteras till
USA, Nederländerna, Tyskland och Italien.
Sedan 2006 utvecklas samarbetet med Contigo. Samarbetsstatus är
Fairtrade Approved PLUS, vilket betyder att Dhakhwa följer Fair Tradeprinciperna och att samarbetet med Contigo fungerar mycket bra.
Contigo har hittills gjort tre besök hos Dhakhwa, senaste 2015.
Målet är
o att förbättra arbetsvillkoren inom papperstillverkningen i
Nepal
o att bevara ett traditionellt hantverk
o att hitta nya marknader för handgjort papper.
Bra att veta
Papper av Lokta är speciellt på flera sätt.
Det är fritt från bakterier, mycket resistent mot skadeinsekter (exempelvis silverfisk) och vatten.
Det mjuka pappret är extra lämpligt som presentpapper.
(Produktinformation nov 2016, A. Deppert, Klotet)

