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Symbolvandring: Känn, Lukta, Smaka
Till ”Låt oss inte älska med tomma ord”, gudstjänst med tema rättvis handel

Syftet med denna symbolvandring:
Att ge deltagarna genom olika sinnesupplevelser en tydlig koppling
mellan producenter och deras produkter.
Visa tydligt att de val vi gör i Sverige kan påverka människors arbets- och
levnadsvillkor till det bättre i andra länder.
Att främja bön för producenter i andra länder.
Detta behövs:
Bilder på producenterna
Citat och berättelser från producenterna
Fairtrade-märkt Divine-choklad (kan beställas av The House of Fairtrade)
Fairtrade-märkta hela kaffebönor i en skål
Fairtrade-märkta rosor från företrädesvis Ravine Roses i Kenya.
Känn på kaffebönor
Lukta på rosor
Smaka på russin
Instruktioner: Rama in eller laminera bilderna. Placera ut de tre
produktgrupperna med sina tillhörande texter samt bönen på olika
platser i kyrkan/lokalen. Under musik får gudstjänst/andaktsdeltagarna
sedan gå omkring och känna, lukta och smaka Fairtrade-märkta
produkter samtidigt som de har möjlighet att be för och tänka på
producenterna av dessa produkter.

Kaffe
Belaynesh Mamo, kaffeodlare Etiopien:
”Jag är den första kvinnan som är medlem i styrelsen. Tack vare detta kan
jag påverka andra kvinnor att komma på årsmöten, att själva vilja bli
invalda i styrelsen. Fler kvinnor vill nu vara med och bestämma.”

Russin
I det Fairtrade-certifierade kooperativet Eksteenskuil i Norra
Kapprovinsen i Sydafrika bestämde man sig i år för att använda en del av
Fairtrade-premien från russinförsäljningen till att köpa färgglada
skolväskor åt alla skolbarn i området.
”Barnen bar tidigare sina skolböcker i plastpåsar och under regnperiod
blev de förstörda så att de inte kunde göra sina läxor” förklarar Fiona
Thomson från rättvis handelsorganisationen Traidcraft.
”En tacksam rektor för en skola beskrev dagen då väskorna delades ut
som en välsignelse och gåvan som manna från himlen!”

Rosor
Andy Anindo, rosodlare på Ravine Roses i Kenya:
”Jag heter Andy. Jag odlar rosor i Kenya. Håll utkik efter mig när du
handlar. Det gör skillnad!”

Bön: Tack Herre för alla positiva
förändringar som Fairtradecertifieringen innebär för människor
i utvecklingsländer.
Hjälp oss här i Sverige att som kyrka
och privatpersoner tala tydligt och
sprida kunskap om rättvis handel så
att fler människors arbets- och
levnadsvillkor kan förändras till det
bättre.
Amen

