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Lidt nyt fra Fair Trade Butik Bazaren, det 23. år 
 

- af Anna Marie Jørgensen 

 
Fair Trade Butik Bazaren, Guldsmedgade 8a i Aarhus 

C er rigtig glade for at få mulighed for at sende en 

hilsen til GtU fra vores butik. Mange af vore kunder 

giver udtryk for, at det er en rigtig dejlig butik med 

mange virkelig fine og anderledes ting, som man ikke 

får andre steder i byen. Vi har i de senere år, især som 

følge af et stort arbejde i Fair Trade gruppen, fået 

kontakt med mange Fair Trade virksomheder i Syd, 

som vi importerer fra. Se www.fair-trade-gruppen.dk   
 

I februar besøgte en lille gruppe Ambiente-messen i 

Frankfurt, hvor vi besøgte ca. 15 Fair Trade stande. En 

af dem solgte papirvarer fremstillet på Sri Lanka af 

elefantmøg. Elefanter lever jo af meget store mængder 

planter, og når det kommer ud i den anden ende, er der 

stadig mange plantefibre tilbage. Møget koges og 

papiret fremstilles heraf på en lille virksomhed midt på 

Sri Lanka af arbejdere, der er stolte af deres arbejde, 

som sparer træer til papirfremstilling.  

 

  fra malebog til børn               forskellige notesbøger 
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Til børn i alle aldre er der mange muligheder i 

butikken, tøjdyr, musik, spil, små æsker, tasker, 

hyggelige puslespil med/uden bogstaver eller tal, og 

mange forskellige penalhuse i meget forskellige 

designs. Penalhusene her er vævet hos Sana Hatakala, 

Nepal, og farvet med AZO frie farver. Giraffen er lavet 

hos Golden Palm Crafts på Sri Lanka af gummitræ.  

Når gummitræer efter ca. 30 år danner for lidt gummi, 

fældes de. Der anvendes udelukkende ugiftige farver 

efter europæiske standarder. Importeret til Tyskland af 

El Puente, www.el-puente.de. 
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En rigtig god gaveide er altid et krus, en lille skål til 

morgenyoghurten, eller anden keramik. Vi har flere 

forskellige muligheder i forskellig stil fra Thailand og 

Vietnam. 
 

Fra Kapula i Sydafrika har vi valgt 2 af deres designs, 

”African Ladies” og ”Karrusel”, som er blevet rigtig 

godt modtaget, folk synes de er glade og anderledes. I 

begge stel har vi også tepotte. De tåler selvfølgelig 

opvaskemaskine og mikrobølgeovn. Kapula er medlem 

af WFTO (World Fair Trade Organization),  

www.kapula.com 
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Smukke, farverige tasker og punge har vi i mange år 

haft mange af, af gamle sarier, af læder, med og uden 

broderier, små og store. Her en lille serie af farvet filt 

fra Mahaguthi i Nepal, bestående af en taske, et hylster 

til en IPad og en lille pung. Mahaguthi blev grundlagt i 

1924 under inspiration fra Mahatma Gandhi, og sådan 

er det stadig. Der er nu ca.100 værksteder over hele 

Nepal, som lægger vægt på produkter, der bygger på 

traditionel nepalesisk håndværkskunnen og lokale 

materialer. Se www.mahaguthi.org. De er medlem af 

WFTO.   
(fortsættes side 4) 

http://www.fair-trade-gruppen.dk/
http://www.el-puente.de/
http://www.kapula.com/
http://www.mahaguthi.org/


Side 4              Projekt & Kultur nr. 129, november 2016 

 

Lidt nyt fra Fair Trade Butik Bazaren, det 23. år 
 

(fortsat fra side 3) 

 

foto: Anna Marie Jørgensen 

 

På messen i Frankfurt besøgte vi bl.a. Kick Tradings 

stand. Kisumu Innovation Center Kenya (KICK) 

arbejder med bæredygtig udvikling i Lake Victoria 

regionen. De fremstiller bl.a. nogle spændende 

håndlavede kort af vandhyacinter fra Victoriasøen, 

som så ornamenteres med figurer af bl.a. metalskrot. 

Kick Trading fik i 2011 en pris fra FN’s 

miljøorganisation. De er medlem af WFTO. 
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Fair Trade Butik Bazaren har altid haft et stort udvalg 

af juleudsmykning af meget forskellig art og indhold, 

både farverigt eller enkelt. Her et par eksempler. Fra 

Betlehem Fair Trade Artisans i Betlehem har vi i år et 

krybbesæt med håndspundet uld. (Vi har også små ting 

af oliventræ og de kendte palæstinensertørklæder i 

forskellige farver fra dem). Medlemskabet af WFTO er 

en stor hjælp for dem.  
 

Det fine lille juletræ af vandhyacint er fra Jobarpar 

Enterprises, Barisal distrikt i Bangladesh, importeret af 

Fair Trade Gruppen. På www.fair-trade-gruppen.dk 

kan findes mange andre julegave- og 

udsmykningsmuligheder.    
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I Fair Trade Butik Bazaren har vi jævnligt besøg af en 

af vore importører eller samarbejdspartnere. I august i 
år kom Else Trærup fra Kologh Naba og fortalte os 

frivillige om sit arbejde og samarbejdspartnere i 

Burkina Faso. En virkelig interessant aften. Fra Kologh 

Naba har vi mange afrikanske farvestrålende 

forklæder, grydelapper, kosmetikpunge samt 

viskestykker og sæbe fremstillet af lige dele kokos, 

palmeolie og sheasmør. 
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I september måned deltog Fair Trade Butik Bazaren 

som tidligere år i den landsdækkende kampagne ” 

Verdens bedste nyheder” i år med de 17 

bæredygtighedsmål, der blev vedtaget af alle FN’s 

medlemslande sidste år.  
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Vi sender gerne varer til hele landet for almindelig 

fragtbetaling. Se www.fairtradebazaren.dk 
 

Andre Fair Trade virksomheder i Danmark kan findes 

på  www.fairtrade.dk under Fair Trade Danmark. 
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