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Shoppa rättvist!
Hur tänker du när du shoppar? Tänker du på priset, på kvaliteten eller tänker du på den som  
har tillverkat varan du köper? Oavsett vad du tänker på kan du alltid handla med gott samvete  
när du handlar Fairtrade.

Fairtrade handlar om de människor som till exempel syr dina 
kläder, som plockar kaffebönorna och som tillverkar chokla-
den. Fairtrade är en märkning som du hittar på fler och fler 
varor. Märkningen innebär att just den varan är tillverkad på 
”schyssta villkor”. Här har inte barnarbete eller diskrimine-
ring förekommit. Odlare eller anställda som tillverkat varor 
med Fairtrademärkningen har gjort det med goda arbets- och 
levnadsvillkor.  

Uppsala – Fairtrade city

Runt om i världen finns städer som är Fairtradecertifierade. 
Det innebär att kommunen tillsammans med företag och 
butiker jobbar för att öka antalet produkter med Fairtrade-
märkning. Sedan 2015 är Uppsala kommun en Fairtrade City. 
Så varje år ökar antalet varor och du som konsument har allt 
större möjlighet att shoppa rättvist.

Visste du att du konsumerar material och annat i din skola 
som är Fairtrademärkt? Som Fairtrade city satsar Uppsala 
kommun på att köpa in varor med märkningen.

– Uppsala kommun köper väldigt många produkter och mat 
till exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. Därför 
måste vi ta ansvar för vad vi köper och hur det är tillverkat. 
I västvärlden handlar vi billigt från andra länder, men billigt 
för oss betyder ofta att odlare och anställda i produktions-
landet har usla arbetsvillkor. För oss i Uppsala kommun är 
det viktigt att vi så långt det är möjligt handlar rättvisa varor, 
menar Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd och ord- 
förande i styrgruppen för Uppsala Fairtrade City.

Uppsala kommun är bara i början av resan mot att bli en 
medveten uppköpare och det kommer att ta tid innan målet 
är nått.
– Någonstans måste vi börja. Vi ser över våra inköp och  
hur vi kan ha Fairtrade med som önskemål när vi handlar. 
När det går att kräva rättvisemärkning ska vi göra det,  
säger Ilona.

Visste du att…

• Fairtrade är en oberoende märkning med fokus på 
mänskliga rättigheter.

• När du handlar Fairtradeprodukter bidrar du till att odlare 
och anställda i världens utvecklingsländer kan förbättra 
sina arbets- och levnadsvillkor. Dessutom motverkas 
barnarbete och diskriminering.

• Fairtrades certifieringsmärke sitter på över  
2 600 produkter.

• Många Faritradeprodukter finns i matbutiker, på  
arbetsplatser, på caféer och på hotell.

• Uppsala kommun är en diplomerad Fairtrade city. 
Tillsammans med företag och butiker arbetar kommunen 
för att öka antalet produkter med Fairtrademärkning. 

• Även en fotboll kan vara Fairtrademärkt.

Fairtrade kladdkaka
Mys i mörkret och överraska någon med en nybakad kladdkaka. 
6–8 portioner

Fairtrade…
… är varor som enbart börjar på F. 
… handlar om att motverka bland 
 annat barnarbete.
… är viktigt i Uppsala kommun. 
 Bland annat är Uppsala kommun 
 en Faritrade City.
… är ett ord som betyder rättvis handel.
… är en ny sportgren för pensionärer.

Schysst julmarknad
Vill du komma i julstämning och handla 
julklappar med Fairtrademärkning? Då ska 
du boka in den 16 december. 

För sjunde gången arrangeras Schysst Jul 
Uppsala – den rättvisa julmarknaden för 
en bättre värld. Här kan du prova, 
smaka och shoppa med gott samvete!

Plats: Uppsala Missionskyrkan, 
S:t Olofsgatan 40, Uppsala

Handlar du Fairtrade?

Stella Sörén, Celsiusskolan,  
Naturvetenskapsprogrammet, åk 2

–Jag handlar över huvudtaget inte mycket. Är ingen 
stor konsument. Fairtrademärkningen har jag sett  
mest på matprodukter. Om jag hade råd skulle jag  
absolut köpa varor med Fairtrademärkning. Jag är  
positiv till Fairtrade och tycker faktiskt det är viktigare 
än till exempel ekologiskt. Fairtrade handlar om att 
människorna har det bra. Och det är viktigast. Även  
om eko också är bra!

Theodor Johansson, Rosendalsgymnasiet,  
Naturvetenskapsprogrammet, åk 2

–Jag tänker inte så ofta på det. Men om jag märker att 
det är ekologiskt eller Fairtrade så uppmuntras jag att 
köpa det. Det mesta jag köper är för det mesta redan 
Fairtrade. 

Emilia Angulo Pettersson, Celsiusskolan,  
Samhällsvetenskapsprogrammet, åk 1

–Nej, jag har aldrig handlat Fairtrade. Men det har ett 
gott syfte, till exempel att det inte tillåter barnarbete.

100 g smör
100 g mörk choklad, Fairtrade
2 ägg
1 dl råsocker, Fairtrade
3 msk kakao, Fairtrade
3 msk vetemjöl
1 krm salt

Använd en form som är cirka  
24 cm i diameter. Smöra formen 
nogrannt eller klä den med  
bakplåtspapper. 

Smält smör och choklad på låg 
temperatur. Blanda till en jämn 
smet.

Vispa äggen lätt tillsammans 
med sockret och rör ner chok-
ladsmeten. Blanda ner kakao, 
mjöl och salt. 

Häll smeten i formen och grädda 
i nedre delen av ugnen i 200°C i 
cirka 10 minuter. Det blir en tunn 
och kladdig kaka. Låt svalna helt.

Julklappstips 
Med Fairtradeklappar blir det enkelt. 
Fina presenter som garanterat ger gott samvete!

Moster: Kaffe i en fin burk
Mamma: Handkräm och duscholja
Syrran: Pikétröja
Mig själv: Snygga skor
Brorsans bebis: Bebiskläder eller bebisfilt
Pappa: Kalsonger
Gottegrisen: Fem chokladkakor
Bästa kompisen: Tre sorters te i lösvikt

Exempel på varumärken som säljer Fairtrade: Gevalia, Kicks, Abecita,  
Änglamark, Arvid Nordquist, SOC, Sweeks of Sweden och Mini Rodini.

Svar: Fel, Rätt, Rätt, Rätt, Fel

Vad kan du 
om Fairtrade?

Testa dig själv 
och kompisen. 

Vem av er 
är mest Fairtrade?


