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Lidt nyt fra Fair Trade Bazaren – det 29. år 

 
- af Anna Marie Jørgensen, 
 

 Fair Trade Bazaren, Guldsmedgade 8A, Aarhus C, er 

meget glade for stadig at kunne tilbyde vore mange 

kunder et stort og varieret sortiment af virkelig smukke, 

unikke varer i god kvalitet, der stort set alle er fremstillet 

og handlet efter principper, der internationalt er fastlagt af 

World Fair Trade Organization, se www.wfto.com 
                               

Siden Fair Trade Bazaren åbnede i 1993 har 

varer fra 2 store og flere mindre Fair Trade 

organisationer i Bangladesh været en meget 

vigtig del af butikkens sortiment, bl.a. 

kommer en stor del af butikkens store udvalg af 

mange forskellige kurvevarer herfra. Blandt de 

seneste nye innovationer kan nævnes nedenstående 

kurve i flere forskellige farvenuancer af kaisagræs og 

brugte sarier med bomuldsbånd fra en af grupperne 

under Dhaka Handicrafts, medlem af WFTO 

(www.dhakahandicrafts.com). 
 

 
 

 

      (fotos: Poul Roed Kristensen) 
 

En anden meget populær vare er dobbeltlagede 

tæpper og puder af brugte sarier, også fra Dhaka 

Handicrafts. Man kan vælge mellem 3 størrelser 

tæpper og 2 forskellige størrelse puder. Alt er 

håndlavede unika-produkter, importeret af www.fair-

trade-gruppen.dk Vi venter en ny container fra 

Bangladesh med både nye og gammelkendte varer 

fra bl.a. Corr The Jute Works, medlem af WFTO 

(www.cjwbd.com) i god tid inden julehandelen. 
      

 

I februar fik vi besøg af Gianluca Bozzia fra Nazda 

Mondo Alegre i Milano, medlem af Altromercado, 

Italien, som er medlem af WFTO.  De havde 

samarbejdet med Betlehem Fair Trade Artisans om at 

udvikle nye designs til salg i Europa. Vi kan derfor 

tilbyde flere af disse populære lædersandaler i 

størrelse 37 til 42, samt flere forskellige gode 

håndtasker af læder. Importeret af www.fair-trade-

gruppen.dk. 
  

                             
 

 
 

(fotos: Betlehem Fair Trade Artisans) 

                                                                               

 

  

 Sandaler og tasker er fremstillet af Hathroura Bedouin 

Community. De er en gruppe i Bethlehem Fair Trade 

Artisans, medlem af WFTO, www.bethlehemfairtrade.org 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

Efter en pause på nogle år kan Fair Trade Bazaren igen 

tilbyde de karakteristiske kraftige glas med blå kant, som 

mange har savnet, samt flere andre glas og glaskander, fra 

kooperativet Copavic i byen Cantel, Guatemala. Glassene 

er lavet af genanvendt glas og mundblæst. Importeret af 

www.eza.cc i Østrig. 
 

 

 

 

                               

 

 
 

   

 
(foto: Rita Leth) 

   

Til børn og babyer har vi altid haft mange forskellige 

muligheder, bl.a. forskellige tøjdyr med fyld. Disse er fra 

Craft Link i Vietnam, medlem af WFTO, 

www.craftlink.com.vn. Importeret af www.fair-trade-

gruppen.dk   
 

 
(fotos: Anna Marie Jørgensen, Poul Roed Kristensen) 

 

Frøen til venstre er fra Mitrabali på Java, Indonesien. Den 

er af albesiatræ. og pinden i munden bruges til at lave lyd 

med ved at stryge den på ”rygfinnen” Importeret af 

www.el-puente.de. 
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En god gave til herrerne kunne være et virkelig lækkert, 

fintvævet halstørklæde af 100% uld, 35 x 180 cm stort. fra 

Sana Hastakala i Nepal www.sanahastakala.org 

medlem af WFTO.  Sana Hastakala blev grundlagt i 1989 

med støtte fra Unicef i et par år. De ønsker at opretholde 

traditionelt nepalesisk kunsthåndværk, samt skaffe 

indkomstmuligheder for socialt marginaliserede grupper, 

og de har nu over 1.200 kunsthåndværkere tilknyttet, 

fordelt på ca. 60 grupper. Importeret af www.el-puente.de 
 

 

  

 

 

 

 

 

                    

.       (foto: Rita Leth) 

      

Metal Up-cycling er blevet en vigtig indtægtskilde blandt 

kunsthåndværkere i Zimbabwe, og vi er glade for fortsat 

at kunne tilbyde nogle af de efterhånden rigtig mange, 

fornøjelige og yderst livagtige dyr og fugle, både små og 

store, som de har lavet, og som er blevet vældig godt  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre store fugle omtalt i venstre spalte 
(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

modtaget af vore kunder. Disse 3 store fugle er lavet af 

brunt, hvidt og farvet genbrugsmetal. Importeret af 

Huset ved Havet, www.husetvedhavet.dk,  medlem 

af Fair Trade Danmark, der er medlem af WFTO 
 

Fair Trade Bazaren har et meget stort udvalg af små 

og store kurvevarer til forskellige formål. 

Fra Afrika har vi i mange år kunnet tilbyde populære, 

farverige og ufarvede kurve af elefantgræs fra   

Bolgatanga i Nordghana, som især kvinderne laver i 

tørtiden. De importeres af www.el-puente.de og 

www.hammershusfairtrade.dk. 
 

Fra Kenya er kurve fremstillet af plastaffald meget populære. 

De importeres af  www.mifuko.fi, medlem af WFTO. Fra 

Madagascar har vi kurve af bast eller græs, der importeres 

direkte af www.madamgraeskar.dk. 
I år har vi endvidere sagt ja til at forhandle nogle store tasker 

i afrikansk design fra et lille projekt, Jukuma i Kenya. 

 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

                                        

Mange af Genvej til Udviklings læsere kender sikker det 

gamle afrikanske spil Oware. Det kan man få i Fair Trade 

Bazaren sammen med en vejledning i hvordan spillet 

spilles. De er lavet af oframtræ og fremstilles hos 

andelsforeningen Kalangu Projects i Accra, Ghana. 

Importeres af www.el-puente.de. 
 

 

 

 

 

 
 

 

         

 

 

 
 

(fotos: Anna Marie Jørgensen) 

 

Brikkerne i skakspillet er lavet af fedtsten af en gruppe 

under Equitable Marketing Association, Kolkata, Indien, 

medlem af WFTO, www.emaindia.org.in. Importeres af 

www.fair-trade-gruppen.dk 

Domino-brikkerne er lavet af kisii-fedtsten af en gruppe 

under Undugu Fair Trade Limited i Kenya. Importeres af 

www.el-puente.de 

                                          
(fortsættes side 6) 
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Lidt nyt fra Fair Trade Bazaren – det 29. år   
(fortsat fra side 5) 

 

Til turisterne har Fair Trade Bazaren ønsket at kunne 

tilbyde noget med motiv fra Aarhus. Divya Easmar har 

designet et motiv af diverse kendte bygninger i Aarhus, 

som af Green Glass i Chile, medlem af WFTO, er blevet 

trykt på det nederste af affaldsflasker. Hun har også lavet 

billedet af rådhuset i Aarhus, som er blevet forside på en 

stor notesbog lavet på Sri Lanka af elefantmøg. 

Importeret af www.elecosy.be, medlem af WFTO 
 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

Mange synes, det er rigtig hyggeligt med en advents-

kalender før jul. Fair Trade Bazaren kan i år tilbyde 

en rigtig festlig udgave med udsøgte fyldte chokolader 

i lågerne formet i hånden af medarbejdere i Color Cacao 

i Colombia. Color Cacao forbinder chocolatier’ns 

kunst med den bedste kakao næsten udelukkende fra 

kooperativer af småbønder i Colombia. Sukker osv. 

samt indpakningen er også colombiansk. 

 Importeres af www.el-puente.de. 

    
(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

Lyset til venstre er lavet af Kapula ved Cape Town i 

Sydafrika, medlem af WFTO, www.kapula.co, importeret 

af www.fair-trade-gruppen.dk. og den lille ”mus” med 

nissehue er lavet af naturmaterialer af SAFFY i et af 

Manilas slumkvarterer. SAFFY er en del af 

hjælpeorganisationen SAFRUDI, Filippinerne.  Importeret 

af www.el-puente.de 

                                         

   
 

 

 

Hvis man har brug for en mindre æske som f.eks. 

værtindegave kan vi tilbyde æsker med 4 eller 6 

stykker chokolade fra samme lille firma. 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                    

 

 
 

. 
(foto: Marianne Hørup) 

 
I august deltog nogle stykker fra Fair Trade Bazaren i 

WFTO’s verdenskongres med ca. 400 deltagere fra hele 

verden, da kongressen i år blev holdt i Berlin. Der var 

også en hal, hvor producenterne kunne fremvise et udvalg 

af deres produkter. Her er det en repræsentant fra Bijoux 

Nomades Mali (provisional member of WFTO), der 

snakker med en anden deltager. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

Fair Trade Bazaren har et rigtig godt samarbejde med 

de andre Fair Trade butikker i København, Roskilde, 

Nakskov, Vejle og Holstebro, bl.a. om fælles indkøb 

af oversøiske varer. 
 

Vi ses i Fair Trade Bazaren! 

 

Vi har naturligvis stadig byens største udvalg af kvalitets-

hængekøjer og -stole, samt meget 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 
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