
Camari är en gren av 

organisationen FEPP som 

bildades redan 1970 av en 

grupp präster i Ecuador. Deras 

syfte var, och är fortfarande, att 

hjälpa de människor som 

behöver det mest i Ecuador 

genom utbildning, krediter och 

tekniskt bistånd.  

Camari arbetar med 

jordbrukare och hantverkare 

för att säkerställa att de får 

en stabil och skälig inkomst 

för sitt hårda arbete. Man 

har också som syfte att 

bevara den inhemska 

kulturen genom att främja 

traditionellt hantverk. Man 

arbetar kontinuerligt med 

utbildning för att förbättra 

kvaliteten på produkterna. 

 

”Camari” betyder glädje 

eller gåva på språket 

Quechua. 

Camari har vuxit till att omfatta 15 000 familjer i hela Ecuador. 

De organiserar både gräsrotsorganisationer och enskilda 

producenter på landsbygden och i storstädernas slumområden. 

Smycken görs av Taguanöt, som 

är kärnan av Taguafrukten som 

växer på Ecuadorianska 

elfenbens-palmer. Palmen som 

är en snabbväxande trädart har 

fått sitt namn just för att dess 

fruktkärnor påminner om 

elfenben och kan användas som 

ett miljövänligt och djurvänligt 

alternativ  för att motverka 

tjuvjakt på elefanter.  

  

Camari är en gren av 

organisationen FEPP som 

bildades redan 1970 av en 

grupp präster i Ecuador. Deras 

syfte var, och är fortfarande, att 

hjälpa de människor som 

behöver det mest i Ecuador 

genom utbildning, krediter och 

tekniskt bistånd.  

Camari arbetar med 

jordbrukare och hantverkare 

för att säkerställa att de får 

en stabil och skälig inkomst 

för sitt hårda arbete. Man 

har också som syfte att 

bevara den inhemska 

kulturen genom att främja 

traditionellt hantverk. Man 

arbetar kontinuerligt med 

utbildning för att förbättra 

kvaliteten på produkterna. 

 

”Camari” betyder glädje 

eller gåva på språket 

Quechua. 

Camari har vuxit till att omfatta 15 000 familjer i hela Ecuador. 

De organiserar både gräsrotsorganisationer och enskilda 

producenter på landsbygden och i storstädernas slumområden. 

Smycken görs av Taguanöt, som 

är kärnan av Taguafrukten som 

växer på Ecuadorianska 

elfenbens-palmer. Palmen som 

är en snabbväxande trädart har 

fått sitt namn just för att dess 

fruktkärnor påminner om 

elfenben och kan användas som 

ett miljövänligt och djurvänligt 

alternativ  för att motverka 

tjuvjakt på elefanter.  

  


