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Text och bild från Uppsala kommun i samarbete med Uppsala Fairtrade City

Fairtrade City

Bertil Högberg, styrelsemedlem i Fairtrade Sverige se-
dan fem år tillbaka, har på nära håll sett hur Fairtra-
de kan bidra till bättre arbets- och levnadsvillkor, inte 
bara för den enskilde odlaren, men också för familjer 
och samhället i stort. På Uppsala stadsteaters Fairtra-
de-märkta kafé berättar om ett möte med bönder i den 
lilla staden Nieuwoudtville i Sydafrika som länge odlat 
rooibos-te i svår terräng och med låg avkastning. För 
dem innebar Fairtrade en möjlighet att ingå i ett koo-
perativ som gav bönderna en möjlighet att organisera 
sig, investera i utrustning och komma in på en större 
marknad med konkurrenskraftiga priser. 

– Många av de Fairtrade-märkta produkterna odlas, 
vilket gör att det främst är människor på landsbygden, 
de fattiga, som drar vinster av att ingå i ett Fairtrade-ko-
operativ. Afrika är den kontinent som halkat efter mest 
i utvecklingen och det är många odlare här som enga-
gerat sig och utvecklat sin verksamhet och en hel by 
på det här sättet. 
Fairtrade-kooperativ får även en premie som ska an-

vändas för samhällsutveckling som till exempel att dra 
fram vatten, lägga vägar, vidareutbildning, skolor och 
sjukvård. 

– Jag pratade med en kvinna på ett kaffekooperativ 
som kunnat utbilda sig och återvända till sin hemby 
som manager för kooperativet, tack vare föräldrarnas 
engagemang i Fairtrade. De här möjligheterna ger hopp 
till unga som inte tror att det finns en framtid inom od-
ling eller i hembyn. 

Mer än bananer och kaffe
Bertil Högbergs intresse för en schysstare världshan-
del väcktes till liv på redan på 70-talet. När Fairtrade-
märkningen kom till Sverige var han redan engagerad i 

rättvisemärkta produkter. Idag känner de flesta till va-
rumärket och vad det står för. Nästa steg är att skapa 
medvetenhet om att det finns så många fler produkter 
än kaffe och bananer. 

– Idag har Fairtrade 26 olika produktgrupper. Få vet 

att det finns Fairtrade-märkt guld och trägolv. Utma-
ningen idag är att skapa en marknad för fler varor. 
Uppsala kommun med 13 000 anställda är en aktör som 
kan göra stor skillnad genom att konsumera etiskt i sina 
verksamheter. Bertil Högberg har varit med och drivit 
frågan om att Uppsala ska vara en Fairtrade City. 

– Det handlar också om att engagera hela staden, or-
ganisationer och företag. Diplomeringen Fairtrade City 
har en stor del i att försäljningen ökat så stort i Sverige.

   
Nu laddar Bertil Högberg inför World Fairtrade Chal-
lenge, den globala fikautmaningen, och välkomnar Upp-
salabor att komma in och fika på någon av de ställen 
som erbjuder Faritrade-fika 7-9 maj. 

Vi är en 

Fairtrade
Gör skillnad
i vardagen

engagemanget för en rättvis värld 
har gått som en röd tråd genom 
Bertil Högbergs liv. Genom sitt ar-
bete inom Fairtrade har han träffat 
många odlare som har fått möjlighet 
till en bättre arbetssituation. Han 
tycker att det allra bästa med Fair-
trade är att alla kan göra skillnad i 
vardagen, genom medvetna val. 

Bertil Högberg, styrelsemedlem 
i Fairtrade Sverige.

Uppsala är en
Fairtrade City
Lär dig mer om Fairtrade och bli ambassadör 
genom den digitala utbildning som du hittar 
på Fairtrade.se. Där får du även tips på hur 
du kan engagera dig!

Om du i stället vill ordna eller delta i en 
kortare kurs eller studiecirkel, hör av dig 
till Studieförbunden Bilda, charlotte.
backlund@bilda.nu, eller Sensus magnus.
andersson@sensus.se

De här möjligheterna ger hopp till 
unga som inte tror att det finns en 
framtid inom odling eller i byn.
Bertil Högberg
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Som medvetna konsumenter kan vi göra skillnad, både för 
producent och miljö. Du som väljer rättvisemärkta varor bi-
drar till en möjlighet för småproducenter att växa, ta sig ur 
fattigdom och sälja sina varor på en schysstare världsmark-
nad. 

Fairtrade City är en diplomering för kommuner som en-
gagerar sig i rättvis handel och etisk konsumtion. Som 
en av Sveriges största kommuner med 13 000 anställda 
som dricker kaffe, choklad eller te dagligen kan Uppsala 

göra stor skillnad. Under de tre år som kommunen varit 
en diplomerad Fairtrade City har vi arbetat med att år-
ligen öka den etiska konsumtionen i verksamheter och 
bolag och idag är i stort sett alla automater fyllda med 
rättvisemärkta kaffebönor och choklad. 

– En glädjande nyhet är att Fairtrade-märkningen 
finns med i upphandlingspolicyn i år vilket innebär att 
vi kommer kunna köpa in fler produkter som till exem-
pel socker, honung och te, säger Ilona Szatmari Waldau, 

kommunalråd och ordförande i styrgruppen för Fairtra-
de Challenge. Ilona brinner för rättvis handel och tyck-
er att det är en självklarhet att kommuner ska arbeta 
för att konsumera så etiskt som möjligt och bidra till en 
större medvetenhet. 

Hon berättar att inköpen av samtliga Fairtrade-pro-
dukter har ökat med undantag för bananerna.

– Anledningen är att efterfrågan ökat och utbudet inte 
räcker till, så egentligen är det positivt. Idag finns Fair-
trade i nästan alla butiker och det är en framgång för 
hela samhället. 

Uppsala firar sitt fjärde år som diplomerad Fairtrade City 
och siktar mot nya mål. Förhoppningarna är att inkö-
pen av rättvisemärkta ska öka även på restauranger och 
inom näringslivet. 

– Det skulle vara fantastiskt att kunna anordna en Fair-
trade-märkt konferens där hotell, restauranger och kon-
ferenslokaler erbjuder rättvisemärkta produkter!

Ilona Szatmari Waldau, kommunalråd och ordförande i styrgruppen för Fairtrade Challange.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

• FÖRSÖRJNING

• UTBILDNING

• MILJÖHÄNSYN

Läs mer på fairtrade.se

Christine Adhiambo
Rosodlare, Kenya
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Fairtrade City är en dip-
lomering till kommuner som 
engagerar sig för rättvis 
handel och etisk konsum-
tion. Diplomeringen syftar 
till att öka kännedomen om 
och efterfrågan av varor som 
har blivit producerade med 
respekt för mänskliga rättig-

heter i enlighet med Agenda 
2030. I januari 2018 är 67 
kommuner Fairtrade City-
diplomerade. Det innebär att 
mer än 5 miljoner invånare 
i Sverige bor i en Fairtrade 
City-diplomerad kommun.
Källa: www.fairtrade.se

Den 7-9 maj samlas män-
niskor världen över för att 
anta den stora fikautma-
ningen World Fairtrade Chal-
lenge. Ju fler vi är som fikar 
desto större blir skillnaden för 
odlare och anställda i län-

der med utbredd fattigdom. 
Du kan också göra skillnad. 
Samla ihop ett gäng, regist-
rera din aktivitet på fairtra-
dechallenge.se och fika en 
rättvisemärkt produkt någon 
gång 7-9 maj. 

Engagera
dig du 
med!

Uppsala
fikar reko

Uppsala kommun arbetar med att öka 
den etiska konsumtionen i verksam-
heter och bolag för att göra världen 
lite rättvisare. I år firar vi vårt fjärde 
år som diplomerad Fairtrade-stad och 
kan stolta berätta att nästan allt kaffe 
och all choklad i kommunens kaffeau-
tomater är rättvisemärkt.

Idag finns Fairtrade i nästan alla 
butiker och det är en framgång för 
hela samhället. 
Ilona Szatmari Waldau




