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Det 21. år - lidt nyt fra Fair Trade Butik Bazaren i Århus  

- af Anna Marie Jørgensen 

Her fra Fair Trade Butik Bazaren, Guldsmedgade 

8a, Århus C, er vi glade for igen i år at få 

mulighed for at sende en julehilsen med 

opfordring til at købe jeres pakkekalendere, 

julegaver, gode chokolader, ting til dekoration 

osv. i en Fair Trade butik. Der er efterhånden 

mange virkelig fine, unikke, smukke og sjove Fair 

Trade muligheder, både dyrt og billigt. Her er et 

lillebitte udvalg, i år hovedsagelig fra Afrika. 
En god julegave kunne være et sukker og fløde 

stel med tilhørende krus af keramik, med 

håndmalede sydafrikanske mønstre i forskellige 

designs. Tåler mikrobølgeovn og 

opvaskemaskine. Krusene vejer ca. 300 g. 

Fremstillet af www.kapula.com - importeret til 

Europa af www.contigo.de 
                                         

  
foto: Renata Giergielewicz 

 

En ekstra gave til te-elskere kunne være en pose 

roibos-te, som er en sund og populær te. Roibos- 

busken vokser i Sydafrika. Vi fører teen som 

natur, som grøn te, og i en krydret udgave, samt 

som teposer. Vi har endvidere stadig den 

velkendte almindelige sorte te fra Tanzania. 

Importør til Danmark: www.fair-trade-gruppen.dk 
 

             

fotos: Renata Giergielewicz - Poul Kristensen 

Smykker er jo for mange en rigtig god gave. Fair 

Trade Butik Bazaren har i mange år haft et stort 

udvalg af anderledes halskæder, armbånd, sjove 

hårspænder, fine øreringe osv. I år har vi fået 

rigtig mange fine ting fra flere organisationer i 

Kenya og Tanzania, bl.a. fra Tanzania Women 

Art, der kombinerer uddannelse og traditionel 

kunnen med henblik på at forbedre maasai-

kvinders levevilkår. De samarbejder med en 

italiensk designer og hendes elever – jf. 

www.maasaiwomenart.org 
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foto: Anna Marie Jørgensen 

 

Sættet i midten er af afrikansk ”rav” og andre 

lokale materialer (ingen plastik) fra Trinity 

Jewellery Crafts, der ligger i Kariabangi, en af 

Nairobis fattigste bydele. De er medlem af World 

Fair Trade Organization og samarbejder med en 

dansk designergruppe. Importørkontakt: 

www.fair-trade-gruppen.dk 

 

Hos Nobunto i Sydafrika fremstilles disse 

morsomme øreringe af tidligere Nescafe-kapsler, 

som vi har i forskellige farver og designs. 

Krogene er af sølv. Se www.nobunto.com 

Importør: www.fair-trade-gruppen.dk. 
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Generis Curios, der er en lille håndværkervirk-

somhed i slumområdet Dandora i udkanten af 

Nairobi, fremstiller - foruden mange forskellige 

dyr til pynt og leg -  f. eks. denne motorcykel med 

ølkapsler fra et kenyansk bryggeri. Vi har også 

små fine juletræer og rensdyr af perler og 

ståltråd til dekoration fra dem. Importørkontakt: 

www.fair-trade-gruppen.dk 
 

               
 

fotos: Renata Giergielewicz    Poul Kristensen 

 

Mange mennesker holder meget af at lave mad. 

Til dem har vi har mange forskellige bomulds- 

forklæder fra Burkina Faso i de smukke 

afrikanske mønstre. Importør www.kologh-

naba.org 
 

 
 

foto: Anna Marie Jørgensen 

 

I de mørke vinteraftener kan det tit være rigtig 

hyggeligt at spille lidt med hinanden. Dertil vil vi 

gerne foreslå f.eks. Owara-spillet fra Ghana, med 

spilleregler vedlagt. Importør: www.el-puente.de - 

en stor tysk Fair Trade importør, som vi har et 

godt samarbejde med. 

 
foto: Anna Marie Jørgensen 

 

Bio Afrikaffe fremstilles på TANICA, der ejes af 

en sammenslutning af ca. 400 landsby-

kooperativer omkring Bukoba ved Victoria-Søen i 

Tanzania. Dyrkning af økologisk kaffe blev 

introduceret i 2004 via en kontrakt med El Puente, 

Tyskland.  

 

foto: Anna Marie Jørgensen 

 

I september 2014 havde vi besøg af Muhammed 

Ghayasuddin fra Saidpur Enterprises i det 

nordlige Bangladesh; han fortalte om Fair Trade i 

Bangladesh og viste os nogle af de varer, som 

bliver lavet i Saidpur, bl.a. store tasker af brugte 

sarier. Importør: www.fair-trade-gruppen.dk 
 

 
foto: Anna Marie Jørgensen 

 

Fair Trade butik Bazaren har i årenes løb solgt 

rigtig mange hængekøjer fra Exporsal i El 

Salvador. Vi har nu også hængestole i det samme 

smukke farvestrålende bomuldskanvas. Ringen i 

ophænget er forstærket med en metalring. 

Importeret fra www.exporsal.com 
 

 
foto: Exporsal 

Vores hjemmeside: www.fairtradebazaren.dk  

Alle Fair Trade butikker i Danmark kan findes via 

www.fairtrade.dk under Fair Trade Danmark.  
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