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Fair Trade Butik Bazaren – et godt 22. år  
 

- af Anna Marie Jørgensen 

Her fra Fair Trade Butik Bazaren, Guldsmedgade 

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

mulighed for at sende en julehilsen med 

opfordring til at købe jeres pakkekalendere, 

julegaver, julekort, gode chokolader, ting til 

dekoration osv. i en Fair Trade Butik. Der er 

heldigvis – som vore kunder også siger – rigtig 

mange virkelig smukke, unikke, skægge og sjove 

Fair Trade muligheder, både dyrt og billigt. Det er 

rigtig svært at vælge blandt alt det, der bliver 

fremstillet af mange spændende 

kunsthåndværkere i Asien og Afrika. 
 

Fair-Trade-gruppen i Svalerne har jo i mange år 

forhandlet mange fine – og billige - kort og 

julekort hovedsagelig fra Bangladesh. Se 

www.fair-trade-gruppen.dk.  Her er et par 

nyheder: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fotos: Poul Roed Kristensen) 
 

Et ikke dyrt julegaveforslag kunne være en glad 

og anvendelig vægkrog med kakkel, som vi 

sælger en del af. De importeres til Europa af 

www.el-puente.de fra Asha Handicrafts 

Association (www.ashahandicrafts.in) der er en 

alternativ Fair Trade markedsførings- og 

eksportorganisation for mere end 50 kooperativer 

og familieværksteder i hele Indien.       
 

 
 

( foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

En morsom ny vare er disse klikboxe af 

forhenværende 2 liters PET-flasker, fremstillet af 

www.allwomenrecycling.com i Sydafrika. De kan 

bruges f.eks. som en anderledes gaveindpakning, 

til opbevaring af småting osv. Importør: 

www.contigo.de  

 
 

( foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

Siden Fair Tradings meget beklagelige lukning for 

nogle år siden er det lykkedes Fair Trade gruppen 

(www.fair-trade-gruppen.dk) at få en del aftaler 

om direkte import fra eksportører i Syd. F.eks. får 

vi direkte fra Kapula i Bredasdorp, Sydafrika som 

noget nyt i år krus, skåle, desserttallerkener, 

sukkerskåle, flødekander og salt & peber-sæt 
af disse to forskellige hver for sig meget smukke 

keramik-stel. De er malet i hånden og derfor ikke 

helt gratis. De tåler opvaskemaskine og 

mikrobølgeovn. Se mere på www.kapula.com.  
 

     
 

 

 

 

 

 
 

(fotos: www.kapula.com) 
 

Børnenes U-landskalender handler jo i år om 

Nepal. Herfra har vi f.eks. nogle meget varme 

forede fingervanter strikket af ren nepalesisk uld 

hos Kumbeshwar Technical School, en nepalesisk 

hjælpeorganisation. (www.kumbeshwar.com). 

Importør: El Puente.  
 

 
 

( foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

En anden lidt mindre gave kunne være en sød lille 

foret møntpung af 100 % filtet uld fremstillet hos 

Purna Kalash Traders, grundlagt af nogle unge 

mænd i 1978 for at yde hjælp til selvhjælp for 

landbefolkningen i Nepal. Eller et fint lille 

hårbånd af bærfarvet filt formet som en rose, fra 

Association for Craft Producers, der fokuserer på 

traditionelle nepalesiske teknikker, knyttet 

sammen med nye designs. Se www.acp.org.np.  

Importør: El Puente. 
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( fotos: Anna Marie Jørgensen) 
 

Til de voksne har vi et sæt cymbler i en fin lille æske 

fremstillet af håndværkere hos Yak & Yeti Enterprises i 

Katmandu, Nepal. Importør: Fair Forward, Holland. 
 

 
 

( foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

Rygsæk, penalhus m.m. i dette festlige design er vævet 

af 100 % bomuld, farvet og syet hos Selyn i Kunungala, 

Sri Lanka. Selyn blev grundlagt i 1992 for at skaffe 

landbefolkningen længerevarende beskæftigelse, og det 

er lykkedes at have hele produktionen hos Selyn og 

muliggøre ordentlige arbejdsvilkår. Se www.selyn.lk.  

Importør: El Puente. 

 
(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

Et julegaveforslag til mænd kunne være dette sæt af 42 

cm lange grillspyd af rustfrit stål og aluminium fra 

Noahs Ark, Moradabad, Nordindien. Noahs Ark blev 

grundlagt i 1986 for at modvirke udbytningen af 

kunsthåndværkere, og i dag er over 30 

producentgrupper med. Fremstillingen af varerne sker i 

kunsthåndværkernes værksteder; kvalitetskontrol og 

pakning foretages centralt. Noahs Ark sørger også for 

det nødvendige sikkerhedsudstyr samt videreuddannelse 

og andre sociale ordninger. Se www.noahsindia.com. 

Importør: El Puente. 
 

 
 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

Efter et besøg på Fair Trade messen Ambiente i 

Frankfurt har Fair Trade Butik Bazaren fået kontakt 

med www.bethlehemfairtrade.org i Palæstina, der er en 

paraplyorganisation for dygtige kunsthåndværkere, der 

ikke har mulighed for at markedsføre deres produkter 

selv. Vi har fra dem nogle meget fine ting af oliventræ. 

Oliventræer skal ”trimmes” for at sikre en sund vækst, 

og træet fra trimningen anvendes så til f.eks. 

bordskånere, lysestager og andre ting. Importør: 

www.fair-trade-gruppen.dk   
  

 

 
 

 
 

( fotos: Anna Marie Jørgensen) 
 

Lige som Genvej til Udvikling deltog Fair Trade Butik 

Bazaren i arrangementet ”Verdensspejlet” i Mølle-

parken i Aarhus Festuge med en lille bod. Vi delte bord 

med Madam Græskar, der sælger ting fra Madagaskar. 
 

 
 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 
 
 

Andre Fair Trade butikker i Danmark: 
 

Kbh. Ø: Fair Trade & Genbrug, Århusgade 33. tlf. 91 

54 45 30. 

Roskilde: Fair Trade Butik Karibu, Sct. Peders Stræde 

1. tlf. 46 37 15 09. 

Nakskov: Fair Trade Lolland, Søndergade 17, tlf. 54 92 

27 93. 

Vejle: Fair Trade Butik Salam, Grønnegade 38 tlf. 75 

72 50 62. 

Holstebro: Fair Trade, Bisgaardsgade 4, tlf. 29 28 40 

59. 
 

Vores hjemmeside: www.fairtradebazaren.dk 

Vores facebookadresse: fairtradebazaren.dk 

Vi sender gerne varer til hele landet mod betaling af 

fragt. Send mail til bazaren@fairbutik.dk eller ring til 

86 18 51 11.  
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