
EN REKO  
VARDAG



CERTIFIERINGAR HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT. 

HÅLL UTKIK EFTER DE 
HÄR NÄR DU HANDLAR:



KORT OM 
FAIRTRADE
Välj Fairtrade-märkta 
produkter och skapa 
förutsättningar för odlare 
och anställda i länder 
med utbredd fattigdom att 
förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor.  
Läs mer på www.fairtrade.se

Genom att välja Fairtrade- 
märkta varor bidrar du 
bland annat till att: 
• Odlare och anställda får 

bättre ekonomiska villkor. 
• Motverka barnarbete.
• Främja ekologisk produktion.
• Investera i samhällen.



Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig  
för rättvis handel och etisk konsumtion. Sedan 9 maj 2015 är 
Uppsala kommun ett Fairtrade city. Det är ett samarbete mellan 
Uppsala kommun och lokala aktörer, exempelvis företag, butiker  
och bildningsförbund. Syftet är att vi tillsammans ska arbeta för 
att öka antalet Fairtrade-märkta varor i Uppsala varje år. Ett annat 
mål är att sprida information om hur etisk konsumtion påverkar  
arbetssituationen i länder med utbredd fattigdom och på så vis 
öka kunskapen och engagemanget hos medarbetare och invånare.



5 
TIPS FÖR      
EN REKO VARDAG



HANDLA 
REKO 
genom att hålla utkik  
efter Fairtradesymbolen. 
Det gäller allt från bananer,  
kaffe och kakao till vin, 
rosor, hudvård, guld  
och bomull. Du hittar  
en uppdaterad lista på  
alla produkter på  
www.fairtrade.se/produkter.



FRÅGA  
EFTER  
Fairtrademärkta produkter 
när du handlar, i mataf-
fären, i skobutiken och 
i klädbutiken. En större 
efterfrågan leder till att fler 
butiker, caféer och restau-
ranger väljer Fairtrade.



RES 
REKO 
genom att välja bort  
all inclusive och istället 
handla och välja lokalt.  
Då går pengarna till  
platsen du besöker och 
invånarna där. Lär dig mer 
om hållbart resande på  
www.schystresande.se.



HANDLA 
KLÄDER  
medvetet och tänk efter 
innan. Gör research och 
köp inte ett plagg slump-
mässigt bara för att det 
råkar vara billigt. Skänk 
bort eller sälj det du inte 
behöver.



HITTA 
REKO  
ställen för dina köp på  
www.medvetenkonsumtion.se.  
Sök på Uppsala, så får du  
upp klädbutiker, caféer och 
restauranger med ett hållbart 
tänk. 



Kontakt 
Vill du veta mer eller vill ditt 
företag eller din organisation  

engagera sig i Fairtrade  
City Uppsala? 

Kontakta Andreas Haesert:  
samordnare Fairtrade City 

andreas.haesert@uppsala.se 
018-727 10 79

www.uppsala.se/fairtradecity




