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Fair Trade Danmark 
 

- af Anna Marie Jørgensen. 
 

På landsplan er Fair Trade Danmark branche- 
forening for fair trade importører og butikker. Der 
sker en hel del i disse år. Der er kommet en del 
flere medlemmer:  
b´fair, der importerer tørklæder produceret i 
Ghana,  
Jambofairtrade, der forhandler halskæder og 
julestjerner af glasperler, lavet af masai-kvinder i 
Kenya og Tanzania, samt  
Kono-business, der importerer tekstiler i  
afrikansk design fra kvinder i Sierra Leone.  
 

Og flere viser interesse for at være med. Trip-

trap lancerer i 2012 en ny kollektion af produkter, 
produceret i Mellemamerika efter fair trade 
standarder, et samarbejde med Just Business, der 
har været medlem af Fair Trade Danmark i nogle 
år. I Holstebro er der kommet en ny fair trade 
butik, se Hanne Jakobsens artikel på side 12-13! 
Og i Aalborg kan man nu købe fair trade tøj hos 
fairtoWEAR, Nørregade 29. Trods krisen vokser 
det samlede antal forhandlere af fair trade 
godkendte produkter. Fair Trade konceptet 
opfattes af mange mennesker som et rigtig godt 
koncept.  
 

Til at holde øje med, om Fair Trade Danmarks 
medlemmer opfylder fair trade standarderne fra 
Fair Trade Danmark, er der oprettet et 
monitoreringsudvalg, bestående af folk uafhæn- 
gige af Fair Trade Danmark, som har stor faglig 
indsigt i dels u-landsforhold, dels handelsforhold. 
 

Fair Trade Danmark har gode kontakter til andre 
fair trade organisationer i Skandinavien og til Fair 
Trade Mærket i Danmark. Importører, der er 
medlem af Fair Trade Danmark, har siden foråret 
2011 haft en stor, godt placeret, fælles stand med 
meget tydelig Fair Trade skiltning på Formland, 
som er Nordeuropas største fagmesse for alt 
muligt inden for design og interiør. Den afholdes 
forår og efterår i Herning Messecenter. De ønsker 
at komme i kontakt med flere potentielle kunder, 
hvilket går godt. 
 

Af nye tiltag kan nævnes Fair Design, som  
udspringer af en dialog med danske designere, 
 
 

 
designskoler og designinteresserede om, hvordan 
Fair Trade og dansk design i højere grad kan gå 
hånd i hånd. De ønsker at samarbejde med  
producenterne i Syd, da de mener, der er et 
marked for designtekstiler produceret efter fair 
trade vilkår.  
 

Foreløbig har der været afholdt workshops 
mellem danske designere dels i Zimbabwe  
(Huset ved Havet), dels i Nicaragua  
(Just Business), omkring udvikling af nye 
prototyper. Der afholdes også fra i år hvert år en 
fair fashion design konkurrence, vinderen bliver 
så kåret til årets Fair Trade Design. 
 

På landsplan har butikkerne organiseret sig i et 
butiksudvalg og importørerne i et importørudvalg 
til erfaringsudveksling og iværksættelse af fælles 
tiltag. Begge udvalg holder møde 4 gange årligt. 
Hvert år laves 2 kampagner, én i forbindelse med 
Verdens Fair Trade Dag i begyndelsen af maj, og 
én omkring julesalget. 
 

Økonomisk har Fair Trade Danmark tidligere 
modtaget en del midler fra Danida. Dette fases nu 
ud over nogle år indtil 2013. Fair Trade Danmark 
forsøger i stedet at få flere støttemedlemmer, både 
enkeltpersoner og virksomheder. 
 
 

Butikker 
helt eller delvist tilknyttet Fair Trade Danmark: 
 

Høje Taastrup Boulevard 47, 2630 Taastrup. 
Østerbrogade 49, 2100 København Ø. 
Sct. Peders Stræde 1, 4000 Roskilde. 
Søndergade 17, 4900 Nakskov. 
Vestergade 96C, 5000 Odense. 
Bagergade 88b, 5700 Svendborg. 
Bøsørevej 54, Revsøre, 5874 Hesselager. 
Grønnegade 38, 7100 Vejle. 
Guldsmedgade 8a, 8000 Århus C. 
Den røde Plads 1, Bazar Holstebro, Holstebro. 
Runas Garn, Slagtergade 27, Haderslev. 
Amnesty International, Frøslevlejren, Padborg. 
Æbletoften, Nøruplundvej 2, Tirstrup, Ebeltoft. 
Ønsketing, Kirketorvet 17, Randers. 
Fair to Wear, Nørregade 29, Aalborg. 
Drivhuset, Korsholmvej 178, Gedsted. 
Helsekosten, Jyllandsgade 8, Herning.  
 


