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BÆREDYGTIG DESIGN & SHOPPING
"Hver gang du bruger penge, afgiver du en stemme for, hvilken slags verden, du ønsker" Anna Lappe.
Bevidste forbrugere findes overalt i alle samfundslag, i alle alders- og indkomstgrupper, i alle
erhverv og politiske tilhørsforhold, og er blevet en stadig stærkere tendens. Derfor ligger der
et stort markedspotentiale i buycots - altså positiv støtte til virksomheder, der tager sociale
og miljøhensyn.
Inden for fx mode og design kan man se afspejlingen af denne tendens ganske tydeligt, og
jeg har gennem de sidste par år løst rådgivnings- eller formidlingsopgaver for designskoler,
ministerier, indkøbscentre og iværksættere med interesse i bæredygtigt forbrug.
I denne udgave af nyhedsbrevet kan du møde nogle af dem, som har udviklet løsninger, der
imødegår de nye forbrugerbehov.
Du kan finde mere viden om CSR, codes of conduct, certificeringer og forbrugerkrav hos fx
Center for Responsible Design, som har til formål at gøre denne viden lettere tilgængelig
for designbranchen og branchens studerende.
Rigtig god sommer!
Bedste hilsner
Tania Ellis

SOCIALE ENTREPENØRER & CSR
MATER DESIGN
Mater Design er et københavnsk designfirma med den klare vision at skabe smukt design
baseret på en etisk forretningsstrategi. Siden 2006 har firmaet leveret ekslusive boligartikler
produceret med omtanke for håndværkernes arbejdsforhold, lokale håndværkstraditioner og
miljøet.
Virksomheden er medlem af FN's Global Compact netværk, og har allerede opnået bred
international anerkendelse. Mater Design er blandt andet blevet tildelt den
prestigefyldte Wallpaper Award for "Best Debut Design Brand 2008".
Mater søger i øvrigt i øjeblikket salgsagenter (fuldtid og deltid) til erhvervsmarkedet i
Danmark og detailbutikker i Skandinavien.
Læs mere på materdesign.dk
Læs stillingsopslaget for salgsagenter her

JUST BUSINESS
Just Business er en internetbaseret virksomhed, som sælger alt fra tøj og legetøj til
boligartikler og konfekture. Virksomheden handler med varer, som enten allerede er
certificerede som fair trade eller økologiske, eller er på vej til at blive det.
51 % af overskuddet i Just Business overføres til Just Help, som investerer profitten i de
lokalsamfund og håndværksvirksomheder, der producerer Just Business' varer. Ligesom Mater
Design, er Just Business også medlem af FN's frivillige virksomhedsnetværk Global Compact.
Køb løs med god samvittighed på just-business.dk

JULIE NARDI
Julie Nardi har arbejdet i modebranchen i 12 år, og har på egen krop oplevet, hvad det
kræver at følge med i en branche med højt tempo.
I dag arbejder hun med bæredygtighed i modebranchen på både det indre og ydre plan: Hun
tilbyder meditationsundervisning som led i modevirksomheders medarbejderpleje og fastholdelse samt strategisk rådgivning i forbindelse med deres leverandørkædestyring og
markedsføring.
Læs mere på julienardi.com

KATVIG
Katvig er et dansk økologisk børnetøjsfirma med en bæredygtighedsmanager, som sikrer at
alle processer i forbindelse med produktion, transport og salg af varer foregår så bæredygtigt
som muligt. Alle varer er endvidere testet for skadelige stoffer.
Katvigs mission er konstant at udvikle nye måder at optimere bæredygtigheden i forbindelse
med alle sine produkter.
Læs mere på katvig.dk

ARRANGEMENTER
"STOF TIL EFTERTANKE" PÅ KOLDINGHUS
Fra 7. maj til 6. september huser Koldinghus udstillingen "Stof til eftertanke" om bæredygtig
mode.
Udstillingen rummer eksempler på bæredygtig mode lige fra haute couture lavet af
genbrugsmaterialer til hverdagstøj produceret med omtanke for fabriksarbejdernes sundhed
og løn. Udstillingen viser eksempler på bæredygtig mode på både det menneskelige,
miljømæssige og økonomiske plan.
Læs mere på koldinghus.dk

BRIGHT GREEN YOUTH - KLIMACAMP FOR UNGE
Danfoss Universe, ProjectZero og Mellemfolkeligt Samvirke er blandt de organisationer der
står bag en af sommerens store klimabegivenheder, der finder sted fra 8.-11. august. I
forbindelse med Birght Green Youth samles 500 unge mellem 14 og 18 år fra hele verden for
at gøre sig klogere på klimaforandringernes konsekvenser for verden og arbejde sammen for
at finde på nye, innovative løsninger. Hjemmesiden brightgreenyouth.org samler allerede
fra nu af testimonials og ideer fra unge der er tilknyttet projektet. Projektet skal efter campen
gøres verdensomspændende gennem de unges videreførelse af engagement og ideer.
Læs mere på www.brightgreenyouth.org

INDEX AWARD - DESIGN TO IMPROVE LIFE
Index er verdens største designkonkurrence og -udstilling. Siden 2005 har Index inviteret
designere fra hele verden til at byde ind med socialt innovative løsninger, som kan skabe et
bedre liv for mennesker inden for kategorierne Krop, Hjem, Samfund, Leg og Arbejde.
Omkring 100 af de indsendte løsninger bliver vist på en udstilling, som starter på Kongens
Nytorv i København den 21. august. Udstillingen vil senere turnere verden rundt.
Læs mere på indexaward.dk

COPENHAGEN DESIGN WEEK
Copenhagen Design Week præsenterer hvert år nye ideer, viden og produkter, og afholdes i
år fra 27. august til 6. september.
I anledning af klimatopmødet COP15 er fokus i år på socialt og miljømæssig design og
innovation. Der vil være udstillinger, konferencer og events.
Læs mere på copenhagendesignweek.dk

Nyhedsbrevet fra Tania Ellis er for alle, som er interesserede i eller
arbejder med initiativer, som fremmer nytænkning og bæredygtige
erhvervspraktikker, der kan skabe både økonomisk og menneskelig
vækst. Kender du til andre, som vil kunne have glæde af nyhedsbrevet,
er du velkommen til at videresende denne mail.
Uddrag fra nyhedsbrevet må gerne gengives med tydelig kildeangivelse
og henvisning til www.taniaellis.dk. Har du bøger eller artikler du kan
anbefale, kender du til projekter, konferencer, foredrag eller andet, som
kan være af interesse for læserne af dette nyhedsbrev, så send gerne en
mail på te@taniaellis.dk.
Du kan til/afmelde dig nyhedsbrevet på www.taniaellis.dk/
nyhedsbrev/ ;
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