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Lidt nyt fra Fair Trade Bazaren, Guldsmedgade 8a, Aarhus C – det 28. år  
 

- af Anna Marie Jørgensen 

 

Fair Trade Bazaren er glade for 

igen i år at få denne mulighed for 

at fortælle lidt om vore mange fine, helt unikke 

varer, der stort set alle er lavet og handlet efter 

principper fastlagt af WFTO (World Fair Trade 

Organization) se www.wfto.org   

 

I Harare i Zimbabwe laver en 

gruppe kunsthåndværkere mange 

forskellige, morsomme og meget 

livagtige fugle, dyr mm. af gammelt 

jernskrot som f.eks. biler og tomme olietønder. De 

kan tåle at stå ude, f.eks. i haven, om sommeren, 

og vi sælger mange af dem. De importeres til 

Danmark af Huset ved Havet 

(www.husetvedhavet.dk), medlem af Fair Trade 

Danmark. Der arbejdes også på at få et marked i 

det sydlige Afrika op at stå. Se forsidebilledet! 
 

 

                                                                         (fotos: Anna Marie Jørgensen) 

 

I Gospel House (www.woodbrix.com, medlem af 

WFTO) på Sri Lanka har de siden 1977 lavet 

mange forskellige, fine, pædagogiske legetøjsting 

af albizia til især mindre børn. Legetøjet er CE-

mærket. Gospel House lægger vægt på at give 

arbejde til unge, der har svært ved at få job, f.eks. 

pga. et handicap. Aliza er en af verdens hurtigst 

voksende træarter og meget let. På Sri Lanka 

dyrkes de i teplantagerne. Importeres af Fair Trade 

Gruppen (www.fair-trade-gruppen.dk) 

                                                        
(fotos: Poul Roed Kristensen) 

  

Hos Bawa i Nairobi, Kenya, www.bawahope.com 

laves bl.a. forskellige smykker. Bawa Hope blev 

grundlagt af Anne Nzilani, fordi hun tror på, at det 

ved handel er muligt for marginaliserede producenter 

at ændre håbløs fattigdom til et tilfredsstillende 

socialt og økonomisk liv. Vi har fra Bawa 

nedenstående fine øreringe af messing. 

            

 

 

 
 

 

(foto: Anna Marie Jørgensen)   

Fra vores øvrige, meget store sortiment af smykker, 

især øreringe kan bl.a. nævnes nedenstående nyheder 

fra i år: Smukt forarbejdede armbånd af bøffelhorn 

fra www.craftlink.com.vn i Vietnam, medlem af 

WFTO, og øreringe og hårspænder af hestehår fra 

Rosa Gonzales, Hun er en del af Fair Trade 

fællesskabet www.beasytapia.cl i Chile., medlem af 

WFTO. Importeres af www.fair-trade-gruppen.dk. 
              

 

 

 

 

 

 
(fotos: Divya Easwar og Poul Roed Kristensen) 

 

De mange brugte vin- og spiritusflasker fra turist-

hotellerne på Zanzibar, Tanzania indsamles og 

omdannes af den lokale virksomhed Chako 

(www.chakozanzibar.com), medlem af WFTO til 

hyggelige lamper, fine karafler, gode 

opbevaringsglas m.m. Træet er kokostræ. 

Importeres af www.fair-trade-gruppen.dk  

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(fotos Anna Marie Jørgensen og Rita Leth)

       

http://www.wfto.org/
http://www.husetvedhavet.dk/
http://www.gospelhouse.com/
http://www.gospelhouse.com/
http://www.fair-trade-gruppen.dk/
http://www.bawahope.com/
http://www.craftlink.com.vn/
http://www.fair-trade-gruppen.dk/
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I Bolgatanga i det nordlige Ghana har kvinder i 

mange år i de tørre perioder af året lavet en mængde 

meget fine kurve til eksport. Det er et vigtigt tilskud 

til den lokale økonomi. Vi har i mange år solgt mange 

af disse populære kurve, som vi får dels fra 
Hammershus Fair Trade 

(www.hammershusfairtrade.dk), medlem af Fair Trade 

Danmark, og dels fra El- Puente i Tyskland (www.el-

puente.de) medlem af WFTO. Nyeste design er kurve, 

hvor gamle stofrester og brugte plastposer skåret i 

strimler flettes ind i kurven. De importeres af 

Hammershus Fair Trade 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
(fotos: Anna Marie Jørgensen) 

 

Varme sokker er jo en rigtig god gaveide, både til 

andre og til en selv. Efter en lille pause kan vi igen 

tilbyde de populære, lækre sokker af alpaca-uld i alle 

voksenstørrelser, i forskellige farver og både i en 

kraftig og en tyndere udgave. De fremstilles i Peru af 

Classic Alpaca (www.classicalpaca.com), medlem af 

WFTO. 
       

(foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

Fair Trade Bazaren er glade for at kunne tilbyde 

porcelæn fra Sydafrika, det er smukt, varmt, unikt og 

sælger godt. Vi får det fra www.kapula.com, medlem  

af WFTO. Ud af deres efterhånden store sortiment 

har vi valgt et stort udvalg af skåle, fade, tallerkener, 

krus, kopper m.m. af stellet African Ladies (tv) og 

et udvalg af stellet Carousel (th), som forventes 

 

at kunne være i butikken efter nytår. Corona- 

pandemien har desværre forårsaget en del problemer 

både i produktionen og i udskibningen fra Cape Town. 

 

 
                

(fotos: Divya Easwar) 

 

Keramikken er fremstillet af stentøjsler, støbt i forme, 

håndmalet (alt er derfor unika) og brændt ved 1200 o. 

Det tåler opvaskemaskine og mikrobølgeovn. 
 

Kvinder i Burkina Faso har i mange år indsamlet 

nødder fra sheatræer og heraf fremstillet sheasmør, 

som de laver en virkelig god, hudvenlig sæbe af. Den 

fås i 25 g og i 100 g og importeres af Kologh Naba 

www.kologh-naba.dk 
 

I år kan vi yderligere til sart hud tilbyde en oliven 

massageolie af olivenolie fra Palæstina og Libanon, 

samt en deocreme af sheasmør fra Ghana og 

kokosolie fra Indien, som www.fairsquared.com har 

ansvaret for. Vi får det fra www.el-puente.de  
 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: Rita Leth) 
 

Kosmetiktasken er fremstillet af brugte sarier, og vi 

får dem via www.fair-trade-gruppen fra 

www.dhakahandicrafts.com i Bangladesh, medlem af 

WFTO.                                       

            

Vi ses i Fair Trade Bazaren! 

Vi har naturligvis stadig byens største udvalg af 

kvalitetshængekøjer og -stole, lige som vi har et 

meget stort udvalg af diverse kurvevarer samt yderst 

slidstærke dørmåtter. Se vores hjemmeside: 

www.fairtradebazaren.dk 
Vores facebookadresse: fairtradebazaren.dk 

Vores instagramadresse: 

https://www.instagram.com/fairtradebazaren/ 
Fair Trade Bazaren sender gerne varer til hele landet 

mod betaling af fragt. Send mail til: 

bazaren@fairbutik.dk eller ring 86 18 51 11.  

http://www.hammershusfairtrade.dk/
http://www.el-puente.de/
http://www.el-puente.de/
http://www.classicalpaca.com/
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http://www.el-puente.de/
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