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Det 20. år – lidt nyt fra Fair Trade Butik Bazaren i Århus 
 

- af Tirzah Højgård Jensen og Anna Marie 

Jørgensen 
 

Som det fremgår af overskriften har Fair Trade Butik 

Bazaren, Guldsmedgade 8a, Århus C, i år fejret sit 20 

års jubilæum. Den 13. september havde vi en rigtig 

festlig reception med mange gæster. Jubilæumstalen 

blev holdt af borgmesteren i Århus, Jacob 

Bundsgaard, som bl.a. sagde, at Fair Trade Butik 

Bazaren er et rigtig godt indslag i Århus, og at det er 

en god ide at gå herned og købe sine julegaver. 

Hvilken opfordring hermed gives videre.   
 

 
 

Borgmester Jacob Bundsgaard taler 
(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

En billig julegave kunne være en plejende sæbe fra 

Burkina Faso. Sæberne indeholder bl.a. sheasmør, der 

er rig på e-vitamin og virker blødgørende og 

fugtbevarende. De importeres af Kologh Naba 

www.kologh-naba.org, der arbejder for bedre leve- 

vilkår for sine medlemmer i Burkina Faso gennem 

fair produktion og salg bl.a. smykker, strik og sæber. 
 

 
 

( foto: Tirzah Højgård Jensen) 
 

En lidt dyrere mulighed kunne være en morsom figur 

af jernskrot, der laves af jernskulptøren René Cerda 

Varela, fra Comparte i Chile, www.comparte.org 
 

 
 

(foto: Anna Marie Jørgensen ) 
 

Eller hvad med håndmalede afrikanske lys af fuldt              
raffineret voks og ikke-giftige farver til vinterens 

mørke aftener. Lysene laves i Kapula, der ligger ikke 

 

langt fra Afrikas sydspids – www.kapula.com 

Der lægges vægt på at reflektere den afrikanske arv i 

farvevalg og design.  

 
 

Flydelys 

( foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

Vi har et stort udvalg af gode gaver til børn, rigtig 

mange forskellige puslespil. En anden gave kunne 

være et samlesæt om Noahs ark, det er importeret af 

et nyt medlem af Fair Trade Danmark, Artiwood. 
 

 
 

(foto: Anna Marie Jørgensen ) 
 

Vi byder også på store varme håndbroderede sjaler 

af uld, der her vises af Nilufa Yesmen fra Pollee 

Unnoyn Prokolpo (PUP) i Bangladesh under hendes 

besøg i Fair Trade Butik Bazaren i oktober i år. 

Sjalene væves på et lokalt fairtrade certificeret væveri 

og broderes med en traditionel bengalsk broderikunst, 

men i et design tilpasset europæisk smag. Eller en 

lille broderet taske fra samme sted. 
                                                    

 
 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

Kom ned i vores lille butik, ring 86 18 51 11, eller 

send en mail til bazaren@fairbutik.dk.  
 

Alle fair trade butikker kan ses på: www.fairtrade.dk  
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