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Nyt fra Fair Trade Bazaren, Guldsmedgade 8a, Aarhus C - det 26. år  
 

- af Anna Marie Jørgensen 
 

Fair Trade er i dag en velkendt og respekteret tankegang, 

og Fair Trade Bazaren er glade for, at det i dag er muligt 

at tilbyde vore mange kunder en lille del af de mange 

fine varer, der fremstilles af små og større grupper af 

marginaliserede mennesker i den 3. 

verden, og som er fremstillet og handlet 

efter principper, der internationalt er 

fastlagt af World Fair Trade 

Organization, www.wfto.com.             
 

Nedenstående rytmeinstrumenter er fra Prescraft i 

Bamendo i Nordvest-Cameroun. www.prescraft.cm, 

medlem af WFTO. Prescraft blev dannet for at skaffe 

arbejde i Bamendo, for at modvirke at alle de unge rejser 

væk. De uddanner kunsthåndværkerne professionelt og 

sørger for salg på de nationale og internationale 

markeder. Importeret af El Puente, Tyskland, www.el-

puente.de, medlem af WFTO. 

          
(foto: El Puente) 

 

Et af mange nye indslag i butikken er nedenstående 

meget, meget fint forarbejdede små skåle og smykker, af 

kobber, bronze eller aluminium og overtrukket med 

skind. De er lavet efter ældgamle lokale håndværks-

traditioner af flygtninge fra Mali til Burkina Faso, i 

samarbejde med MADE51, (www.made51.uno), en 

afdeling under UNHCR, og designere fra African Tiss i 

Paris www.africantiss.com.   
               

 
(fotos: Anna Marie Jørgensen, Rita Leth) 

 

Vi har rigtig mange muligheder for små gaver, f.eks. 

morsomme nøgleringe, fra Selyn på Sri Lanka 

(www.selyn.lk), Craft Link, Vietnam, www.craftlink.vn  

samt Generis Curios, Dandora ved Nairobi i Kenya.  

            
 

(fotos: Anna Marie Jørgensen) 

 

 

 

 

Mifuko, Helsinki, Finland, medlem af WFTO, blev 

startet i 2009 af 2 finske designere, der ønsker at 

kombinere nutidig finsk design med traditionelt 

kenyansk kunsthåndværk. Hvert produkt er signeret af 

den, der har fremstillet det, og som også finder 

materialerne dertil - www.mifuko.fi 

 
(foto Mifuko) 

 

Vi har altid haft mange fine stimulerende ophæng til små 

børn at kigge på. Disse er af bomuldsstof med 

polyesterfyld og kommer fra Selyn, medlem af WFTO, 

(www.selyn.lk) på Sri Lanka. Importeret af El Puente 

eller Fair Trade gruppen. 
 

              
(fotos: Anna Marie Jørgensen og Poul Roed Kristensen) 

 

Fair Trade Bazaren har fortsat et meget stort udvalg af 

legetøj bl.a.  i form af lærende puslespil til børn. Disse er 

fra Gospel House, Sri Lankas ledende Fair Trade frem-

stiller af legetøj af træ www.wooodbrix.com, medlem af 

WFTO. Legetøjet er lavet af det lette og ekstremt hurtigt 

voksende albiziatræ, og alle farver og alt legetøj er CE-

mærket og lever fuldt op til EU-standarder. 

 

(fotos:  Poul Roed Kristensen) 

 

http://www.wfto.com/
http://www.prescraft.cm/
http://www.el-puente.de/
http://www.el-puente.de/
http://www.made51.uno/
http://www.africantiss.com/
http://www.selyn.lk/
http://www.craftlink.vn/
http://www.mifuko.fi/
http://www.selyn.lk/
http://www.wooodbrix.com/
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En dejlig gave kunne være en af disse yndefulde 

figurer af kvinder, der danser.  De er lavet af 

genbrugsmetal i Patrice Belmas værksted i Burkina 

Faso. Importeret af Hammershus Fairtrade. 

www.hammershusfairtrade.dk 
 

 
(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 
En lille, morsom gave kunne være en lille æske af 

kaneltræ, der dufter af kanel! fra Craft Link i Vietnam, 

www.craftlink.vn  medlem af WFTO. Importeret af Fair 

Trade Gruppen, www.fair-trade-gruppen.dk.  
 

 

(foto Rita Leth) 

Vi kan fortsat tilbyde de bedste hængekøjer og 

hængestole i byen i designs til enhver smag, både 

farverige og rolige, både med og uden træbarre, og til 

babyer, børn, 1 voksen eller 2-3 personer. De fleste er 

fremstillet af Exporsal i El Salvador, 

www.exporsal.com. Nyheder i år er hængekøjer med 

udsmykning i kanten, samt en børnehængestol af knyttet 

bomuld. Den er fremstillet i Bangladesh af Dhaka 

Handicrafts www.dhakahandicrafts.com, medlem af 

WFTO, bredde 40 cm, dybde 25 cm, højde 30 cm.  

Importeret af Fair Trade gruppen. www.fair-trade-

gruppen.dk.  

 

(fotos: Poul Roed Kristensen og Exporsal) 

 

(fotos: Exporsal – layout: Rita Leth) 

Vi har netop fået en ny sending af de morsomme kort, 

som er fremstillet af metalskrot på håndlavet papir af 

vandhyacinter fra Victoriasøen.  De laves i Kisumu, 

Kenya hos Kicktrading (Kisumu Innovation Center), 

www.kicktrading.org, medlem af WFTO. En nyhed fra 

dem er køleskabsmagneterne på billedet til højre. 

 

(fotos: Poul Roed Kristensen) 

Kisii-regionen i det sydvestlige Kenya har verdens 

største forekomst af fedtsten. Nedenstående fine figurer 

er fremstillet der, af Afrikiko. Afrikiko blev grundlagt i 

1995 af Muriuki Njeru i samarbejde med GIZ (det tyske 

selskab for internationalt samarbejde) og er i dag et godt 

levebrød for ca. 250 mennesker. Importeret af Contigo, 

Tyskland, www.contigo.de.    

          
(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 
Vores hjemmeside: www.fairtradebazaren.dk 

Vores facebookadresse: faitradebazaren.dk   
 

Fair Trade Bazaren 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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