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Uppsala har varit en Fairtrade City sedan 2015 och 
utsågs i år till Årets Fairtade City i Sverige. Fairtrade 
City är en diplomering och ett nätverk av kommuner 
som aktivt verkar för en etisk konsumtion och hållbar 

handel. Här samarbetar kommunen, det lokala näringslivet 
och civilsamhället med att öka andelen rättvist handlade 
produkter i offentlig upphandling och att sprida information 
och skapa engagemang hos Uppsalas invånare och företag.

– Vi är jätteglada för att vårt breda samarbete i dessa frågor 

prisas och uppmärksammas. Det ger energi och stolthet till 
näringslivet i Uppsala city när vi känner att vi tillsammans kan 
göra skillnad, säger Lisa Thörn, VD för Uppsala citysamverkan.

– Uppsala arbetar aktivt för att främja en hållbar världs-
handel baserad på respekt för mänskliga rättigheter samtidigt 
som vi slår vakt om miljön, säger Mohamad Hassan. 

Genom åren har aktiviteterna i Uppsala varit flera. Frågan om 
etisk konsumtion och hållbar handel har lyfts vid olika evene-

mang, exempelvis Kulturnatten, Måltidsmässan, Kulturernas 
Karneval och Schysst Jul. Det har också varit synliga aktiviteter 
på stan under den nationella fikautmaningen Fairtrade 
Challenge. Föreningar, organisationer och studieförbund i 
Uppsala har bidragit stort till att inspirera och informera.

– Det starka stödet för Uppsala Fairtrade City från 
civilsamhället manifesteras via olika arrangemang, men 
också via studieverksamhet. Vi spelar en viktig roll i att bredda 
och fördjupa engagemanget hos Uppsalaborna, säger Bertil 
Högberg som representerar Missionskyrkan och Fair Trade 
Shop Globalen i styrgruppen för Uppsala Fairtrade City. n

Så blev Uppsala bäst på Fairtrade
Tack vare ett brett engagemang från kommunen, näringslivet och civilsamhället utsågs Uppsala till 
Årets Fairtrade City, i konkurrens med ett 50-tal andra svenska städer.

– Att motarbeta fattigdom och främja människors makt och företagsamhet är ett ansvar som 
vi vill axla, säger Mohamad Hassan (L) kommunalråd och ordförande i styrgruppen för Uppsala 
Fairtrade City.

Uppsala Fairtrade Citys styrgrupp firar utmärkelsen Årets Fairtrade City tillsammans med representanter från Fairtrade Sverige, som var 
med digitalt.

Läs mer om Uppsalas roll som en diplomerad Fairtrade City på www.uppsala.se/fairtradecity
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Fakta om  
Fairtrade

•  Fairtrade är en internationell certifiering som 
motverkar fattigdom och stärker människors 
inflytande och handlingskraft. 

•  Fairtrade-märkta varor lever upp till de internatio-
nella Fairtrade-kriterierna för en ekonomisk, social 
och miljömässig hållbar utveckling. 

•  När du väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du 
till att odlare och anställda i länder med utbredd 
fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnads-
villkor. 

•  Det finns över 2 800 Fairtrade-märkta produkter 
på den svenska marknaden. Många av dem finns 
i våra matbutiker, på arbetsplatser, kaféer, hotell 
och andra ställen som serverar mat och dryck. 

•  Runt 50 kommuner i Sverige är Fairtrade City- 
diplomerade och 2 000 världen över.

Uppsala är årets 
Fairtrade City
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Agera lokalt – gör 
skillnad globalt!

Vad gör en engagemangsansvarig?
– Min uppgift är att göra det så enkelt som möjligt att vara 
ideellt engagerad i Fairtrade-frågor i Uppsala. Jag är också 
ideellt engagerad och är den som bjuder in till möten och 
hjälper till att planera och genomföra olika aktiviteter. Jag är 
också en del av styrgruppen för Uppsala Fairtrade City.
Varför är du engagerad i Fairtrade-frågor?

– Fairtrade är den enda certifieringen som har som mål 
att bekämpa fattigdomen och gör det, inte genom att skicka 
pengar från en plats till en annan, utan genom att de som 
odlar och producerar varorna har garanterats rättvisa löner, 
betalningar och arbetsvillkor. Genom de hållbara, långsiktiga 
avtalen och garanterade minimipriserna minskar risken för 
barnarbete och odlarna och de anställda får bättre kontroll 
över sin egen livssituation och möjlighet att försörja sin familj. 
Jag tycker att det är viktigt att vi, som konsumenter, gör vad vi 
kan för att handla hållbart. 

Hur kan jag som Uppsalabo engagera mig  
i Fairtrade-frågor?
– Det finns många sätt att engagera sig för Fairtrade. Det 
enklaste (och viktigaste) är att göra medvetna val när du 
handlar och komma ihåg hur viktigt det är att de som har 
odlat och producerat varorna har haft rätt till rimliga löner och 
arbetsvillkor. Om du vill göra lite mer kan du utbilda sig till 
Fairtrade-ambassadör, antingen digitalt via Fairtrade Sveriges 
hemsida eller fysiskt på någon av de studiecirklar som vi 
arrangerar i kommunen. Alla som är engagerade i Fairtrade- 
och hållbarhetsfrågor är också varmt välkomna att vara med 
i den engagemangsgrupp som vi håller på att bygga upp här 
i Uppsala. I gruppen kommer vi att arrangera föreläsningar, 
delta i kampanjer och, givetvis, fika! Om du är intresserad kan 
du nå oss på ftuppsala@gmail.com. Vi planerar att ha en första 

träff redan den 14 oktober, klockan 18.30 på Fair Trade Shop 
Globalen. Alla är välkomna, med eller utan förkunskaper, men 
föranmäl det gärna till mailadressen ovan. 

Vad finns det för utsikter framåt för arbetet  
i Uppsala? 
– Utsikterna för fortsatt arbete i Uppsala är mycket goda. Jag 
tror att det dels redan finns ett stort intresse och engagemang 
för hållbarhetsfrågor i kommunen, dels att det finns ett stort 
behov av att träffas igen. Dessutom arbetar redan många 
verksamheter med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och 
Fairtrade är ett sätt arbeta för att uppnå de målen.  n

Fler och fler börjar bli medvetna om vikten av 
hållbarhet och intresset för Fairtrade-frågor 
ökar. Vi träffade Jonatan Anderson som är en-
gagemangsansvarig i styrgruppen för Uppsala 
Fairtrade City för att ta reda på vad du kan göra 
om du vill engagera dig mer i dessa frågor.

Jonatan Andersson är engagemangsansvarig i styrgruppen för Uppsala Fairtrade City.
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Läs mer om Uppsalas roll som en diplomerad Fairtrade City på www.uppsala.se/fairtradecity Läs mer om Uppsalas roll som en diplomerad Fairtrade City på www.uppsala.se/fairtradecity

När det pratas om hållbar utveckling och 
hållbar konsumtion nämns ofta Agenda 2030. 
Agenda 2030 brukar också kallas för de 17 
globala målen. 

Det är den mest ambitiösa agendan för  
hållbar utveckling som världens länder  
någonsin antagit och finns till för att  
uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

• Att avskaffa extrem fattigdom
•   Att minska ojämlikheter och  

orättvisor i världen
• Att främja fred och rättvisa
• Att lösa klimatkrisen

Vad är Agenda 2030?

Lär dig mer 
om Fairtrade
Vill du veta mer om etisk handel och hur du 
kan vara med och göra skillnad för en mer 
hållbar värld? 

Denna studiecirkel bygger på Fairtrades 
ambassadörsutbildning och ger dig en bra  
grund för vidare engagemang och för att  
själv bli en mer medveten konsument. 

Vi kommer att lära oss hur Fairtrade-systemet 
fungerar och vad det har för betydelse för 
producenter. Vi kommer även att lära oss mer 
om den bredare Fairtrade-rörelsen och sätta in 
Fairtrade i ett hållbarhetsperspektiv. Genom att 
delta blir du utbildad Fairtrade-ambassadör. 

NÄR: Fyra torsdagskvällar, 19.00–20.30.  
Start 21 oktober, och därefter 28 oktober,  
4 november och 11 november.

VAR: Fair Trade Shop Globalen,  
Kungsängsgatan 20, Uppsala.

KURSLEDARE: Bertil Högberg och  
Jonatan Andersson.

ANMÄLAN: bilda.nu/fairtrade 

ARRANGÖRER: Fair Trade Shop Globalen 
tillsammans med Studieförbundet Bilda,  
i samverkan med Uppsala Fairtrade City.

Kostnadsfritt
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Ett sätt att engagera sig för Fairtrade är att sprida ordet på 
gator och torg, som här under Fairtrade Challenge 2019.

”Uppsala är ett föredöme”

Uppsala har varit en diplomerad Fairtrade City sedan 2015. 
Det innebär att Uppsala kommun tillsammans med lokala 
aktörer jobbar för att öka kännedomen om etisk konsumtion 
och hållbar handel och efterfrågan av varor som producerats 
med respekt för mänskliga rättigheter. Hewan Temesghen 
som är generalsekreterare för Fairtrade Sverige berättar 
varför det är viktigt för svenska kommuner att engagera sig i 
Fairtrade.

– Vår konsumtion i Sverige är direkt kopplad till andra 
människors levnadsvillkor runt om i världen. Till följd av 
pandemin lever fler människor i extrem fattigdom och 
barnarbete har ökat för första gången på 20 år. Närmare 800 
miljarder kronor årligen går till offentlig upphandling i Sverige 
– om vi använder den som ett verktyg kan det vara en konkret 
handling för att nå de globala hållbarhetsmålen. Genom att 
engagera invånare, organisationer och kommuner kan vi 
bidra till minskad fattigdom och kränkningar av mänskliga 
rättigheter.

2021 blev Uppsala Årets Fairtrade City i konkurrens med ett 
50-tal andra svenska städer.

Varför vinner Uppsala Årets Fairtrade City?
– Uppsala är ett föredöme. Det finns ett brett engagemang 
från flera aktörer i samhället. Det görs inspirerande aktiviteter 
på lokala evenemang och utbildnings- och informationsin-
satser som är fantastiska. Uppsala Fairtrade City har en egen 
hemsida som visar på inkludering och transparens. Det finns 
högt ställda mål i kommunen på andel rättvist producerade 
produkter i offentlig upphandling och det pågår ett långsiktigt 
arbete, tillsammans med hela kommunen, lokala näringslivet 
och civilsamhället. Det är en förutsättning om vi ska kunna 
ställa om till ett hållbart samhälle, och en hållbar värld, säger 
Hewan Temesghen.

Extra roligt tycker hon att det är att Uppsala vinner årets 
utmärkelse, eftersom hon föddes på Akademiska sjukhuset 
och döptes i Uppsala domkyrka.

– Min pappa var student på Uppsala universitet när jag 
föddes. Vi flyttade från Uppsala när jag var rätt liten, men jag 
har alltid varit stolt över att vara född i Uppsala, och poäng-
terar det ofta när folk antar att jag är född i Stockholm, säger 
hon och skrattar. 

Vad hoppas du ska hända med Fairtrade-arbetet 
framöver i Uppsala?
– Fortsätt som ni gör, ni gör redan ett jättebra jobb! Fortsätt 
anstränga er och inspirera andra. Jag hoppas att ännu fler 
Uppsalabor ska välja etiska produkter framöver och jag vill 
gärna se fler schysst producerade alternativ till exempelvis 
förskolornas mellanmål och måltiderna i skolor och äldrebo-
enden, bland annat, avslutar Hewan Temesghen. n

Uppsalafödda Hewan Temesghen är Fairtrade 
Sveriges generalsekreterare. Hon är imponerad 
över Uppsalas arbete med Fairtrade och hoppas 
att fler tar efter. 

– Det är många aktörer i Uppsala som an-
stränger sig och bidrar till ett långsiktigt arbete, 
säger hon.
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HALLÅ DÄR...
HEWAN TEMESGHEN

Fairtrade Sveriges generalsekreterare

#fairtradechallenge

Säljer ni Fairtrade-märkta produkter? Registrera ditt företag, din förening eller  
organisation. Alla som registrerar sig får ett diplom som visar att ni har Fairtrade-märkta produkter. Registrera er  
och följ Uppsala Fairtrade Citys arbete på uppsala.se/fairtradecity

75% Visste du att... 
över 75 % av pannkakssylten 
och lingonsylten som används 
av kommunens serveringar är 
Fairtrade-märkt?

Den rättvisa julmarknaden  
för en bättre värld! 
VAD: Schysst jul 

DATUM OCH TID: 11 december 11.00–16.00

PLATS: Uppsala Missionskyrka, S:t Olofsgatan 40

MER INFORMATION: globalen.nu/schysst-jul

ARRANGÖRER: Studieförbundet Bilda, Fair Trade 
Shop Globalen, Uppsala Missionskyrka  
och Uppsala Fairtrade City


